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Časopis Enigma obsahuje kromě jiných také sekci Leporelo, výběr mých článků, povídek, 
humorau i básní. Některé z nich vyšly i v Příložníku, který vycházel předtím. Tato kniha 
obsahuje moje články a povídky z roku 2007.  
 
Pár jich bylo otištěno i v různých časopisech, ale ztratil jsem přehled, takže nevím, kde 
všude. Proto jsem je zařadil i sem, do této knihy, abych je měl pohormadě. Pokud se vám 
bude tato kniha líbit, navštivte i naši Enigmu, je na: http://hurontaria.baf.cz/enigma/  
 
 
Jan B. Hurych 

 
 

 
 



 
Autor : J@ns@n <438>  
Název : NEHOLLYWOODSKÉ SCÉNÁŘE.  
 
 

 
 
Všichni jistě znáte ony happy-endy z amerických filmů, plné sentimentality. Ty, kde dobrák se lopotí a dosáhne štěstí, 
zatímco zloduch si to odnese. No prosím, na plátně si to mohou dovolit, ve skutečném životě si zloduch spíše odnese 
to, co tomu dobrákovi sebral. Snad jen filmy historické či dokumentární ještě tolerují pravdu, protože tam by to bilo 
moc do očí. A tak Jana z Arku kráčí znovu a znovu na hranici, dnes už teda spíše jen proto, aby se mládeži ukázalo, 
že topení dřevem je nehospodárné a navíc znečišťuje vzduch. 
 
Nejinak je to i s knihami. Vzpomínám na jednu výjimku, kdy - ještě jako kluk - jsem četl román, který končil zcela 
netypicky: piráti přepadli loď, okradli cestující a zanechali je na opuštěném, neobydleném ostrově. Kniha končí tím, 
jak bukanýři odjíždějí z ostrova a bohapustě se smějí. Tehdy mě to hrozně rozčílilo a nemohl jsem spát. Marně jsem 
pak hledal druhý díl knihy nebo něco, co by to napravilo - kniha se mi zdála prostě nějak neukončená. Chyběl mi ten 
happyend. Až později, to už jsem rozum bral, jsem pochopil, že tu knihu nenapsal nějaký začínající spisovatel, ale 
sám život. A tak mi napadlo, jak by některé ty filmy z Kalifornie vypadaly, kdyby je psal život a režírovala sama 
skutečnost...  
 

TITANIC: Hrdinka sice náhrdelník neprodala, ale vypůjčila si na něj peníze, se kterými hrála na burze a vyhrála. 
Pravda, tady je to trochu neskutečné, ale počkejte, to není vše. Náhrdelník vyplatila a vedena sentimentálním 
scénářem, rozhodla se hodit jej do vody, pochopitelně jen tu kopii. Bohužel, co čert - a scénář - nechtěl, omylem hodí 
do vody ten pravý náhrdelník. President Bush jí posílá soustrastný dopis. 
 
JIH PROTI SEVERU: Rhett Butler sice řekne něco o políbení šosu a odchází, ale doufá, že za ním Scarlett O'Hara 
Hamilton Kennedy Butler (to je prosím jen jedna osoba) přece jen poběží. Tu to však ani nenapadne, raději s Ashleym 
odjede do Pennsylvanie, případně jiného státu bohatého na uhlí. Nebohý Rhett se ze zoufalství silně opálí a nechá se 
najmout jako otrok do Afriky. To ovšem netuší, že si ho v Africe ještě pamatují.  
 
ČERVENÁ KARKULKA: Hajný zastřelí vlka. Z něho vyskočí babička, Karkulka a jiný vlk, který je všechny 
sežere, včetně hajného, režiséra a krabice s doposavad natočeným filmem. 
 
Dr. JEKYLL A Mr. HYDE: Autor zjistí se, že dotyční gentlemani jsou dvě úplně jiné osoby: jeden je masový vrah 
a druhý jen dělá v masových sdělovacích prostředcích. Výsledky jejich práce jsou ovšem stejné.  
 
OČI ŠIROCE ZAVŘENÉ: Tom Cruise, stále ještě oblečený v apartním maškarním kostýmku s benátskou maskou, 
se dostaví na shromáždění svobodných zednářů. Jaké je ale jeho překvapení, když zjistí, že se jedná o obyčejné 
zedníky, kteří zrovna stávkují a navíc zcela nazí. Když se doma Tom přizná, že se také dal k zedníkům, Nicole 
Kidman je v šoku a zažádá o rozvod - to když zjistí, že si Tom chce otevřít doktorskou praxi v Anglii, kde jsou platy 
lékařů daleko menší, než v USA.. 
 
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE: Gwyneth Paltrow zde pro změnu hraje mladého Shakespeara a Joseph Fiennes 
zase roztomilou mladou dívku, která se do ní, pardon, do něj, zamiluje. Film se pak přejmenuje na "Mnoho povyku 
pro nic." 
 
A PAK ZEMŘEŠ: Ano, nejprve uvidíš kanadský film, a pak ... 
 
BATMAN: Michal Keaton, živící se převážně brouky a pavouky, značně naštve Jacka Nicholsona, který je naopak, 
jak známo, gurmán. Kim Basinger se snaží vařit tak, aby jim oběma chutnalo. To se jí nepodaří a tak jede raději 
natáčet do Afriky, kde konečně potkává Oskara Zlatého. 



 
BATMAN SE VRACÍ: Ale už jen Keaton, ostatní herci asi nebyli tak dobře placeni. Zloducha teď hraje Christofer 
Walken, který ještě nikdy nikoho jiného nehrál. Michelle Pfeiffer jim sice nevaří, ale zato vaří jinak. 
 
KROKODÝL DUNDEE: V prvním díle Dundee koketuje s krokodýlem, v druhém si bere Lindu Kozlowskou za 
ženu, v třetím se zase vrací ke krokodýlovi. Důvod neuveden. 
 
DIRTY HARRY: Clint, který se delší dobu nemyl, je ostudou celé policejní prefektury. Když je za to dočasně 
suspendován, vybíjí si svůj vztek na zločincích a dělá si vroubky do pažby svého revolveru Magnum. Když se 
konečně umyje, je se slávou přijat do policejního sboru a zločinci si oddychnou.  
 
PAHOREK: Sean Connery, v naději, že bude jednou Bondem, si zahraje v tomto kvalitním, ale málo známém filmu 
o britské armádě. Tím získá potřebnou slávu, aby mohl hrát ve filmech typu Bond. Tam zase získá potřebnou 
popularitu, aby mohl konečně hrát ve známých a ještě navíc dobrých filmech. Ostatní herci z onoho filmu se už 
neprosadí, tolik Bondů zase nemáme. 
 
POSLEDNÍ MOHYKÁN: Daniel Day-Lewis coby Kožená Punčocha, Hawkeye, Pathfinder a největší z Pierotů v 
jedné osobě. Doufejme, že už je to opravdu ten poslední Poslední Mohykán. 
 
MAC ARTHUR: Mac si prosadí svoji tuhou politiku proti Japoncům a ti se pak nestanou obchodními konkurenty 
USA. Je za to zvolen do kongresu a tam se potká s Pattonem, který už zatím podobně usadil Rusáky. Ale to by byl už 
zase jen hollywoodský konec a tak na konci filmu diváka probudí hlasitá americká hymna do šedé skutečnosti. 
Nakonec to napraví Reagan, a to v jednom filmu o zamilovaném studentovi na americké univerzitě. 
 
PAPILLON: Film natáčejí Francouzi a ne Američané. Steve McQueen tudíž pořád ještě sedí na Ďábelském ostrově a 
přemýšlí, zda by přece jen neměl jít do stávky, zatímco Dustin Hoffman štepuje větrem roztrhanou francouzskou 
trikoloru. 
 
TERMINATOR: Arnold Schwarzenneger se zamiluje do makléřky na burze. Ta ho ale odmítá, i když jí přinese 
dárkem zbrusu novou bazuku. Jeho sok v lásce zatím rozšíří po Americe nesprávný překlad Arnoldova příjmení a 
tomu nezbývá, než se zastřelit dávkou z kulometu. Naštěstí si nevšimne, že má jen pás se slepými náboji a tak horror 
pokračuje ještě v dalším dílech, a sice Terminátor 2,3,4 a 5. Když už to vypadá, že je těch dílů moc, tak se jede dál, 
ale už pod názvy Likvidátor, Stabilizátor, Diskriminátor, Eliminátor, Simulátor, Exterminátor a Exlibris. 
 
KDOPAK BY SE KAFKY BÁL?: Doslova "Kdo se bojí Virginie Woolfové", které se už dnes nebojí vůbec nikdo. 
Ani Richard Burton, který se kdysi bál jen Liz Taylorové. Film se teda nechá stejný, jen mírně sestřižený, to jest bez 
Richarda.  
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Tak už to tu máme zase, jen v jiné verzi: ptačí chřipku, celkem dost reálnou hrozbu, vystřídala hrozba globální 
oteplování a zítra možná zase hrozba doby ledové, podle toho, jak se to bude hodit. Obyčejný člověk vlastně ani neví, 
čeho se má bát dříve. Na co už kdysi stačila Apokalypsa sv. Jana, to musí dnes dohnat teplé větry hysterie globálního 
strachu.  
 

 
Ano, mluví se o tom dost, pomalu budou létat i facky z obou stran, ale opravdu poctivý rozbor situace jsem ještě 
nenašel. Jenže tady někdo rozhoduje o mé budoucnosti a nestojím mu ani za to mi to pořádně vysvětlit? A kdo že 
nám tu zprávu dává? Ale přece OSN, které mělo původně zabraňovat válkám a když se ukázalo dokonale impotentní, 
zkouší to raději jinak. A kdo se na tom ještě veze? Inu především tak zvaní vědci, novináři a politici třetí , kteří 
vylézají jako krysař z Hamel a straší malé i dospělé děti No prosím, zemské ovzduší se otepluje - to je téměř jisté - 
ale co z toho plyne, to už jsou spíše pohádky tisíce a jedné noci, ovšem bez té erotiky. Naštěstí pro mě jsem se 
destítky let zabýval různými měřeníním, statistikou i předpověďmi do budoucnA a tak nemusím být zrovna 
klimatolog, abych necítil, že tady něco hrozně páchne.  
 

 
Tak především fakta. 

 
Nikdo vám neřekne "já jsem změřil a zjistil," ale jen cituje někoho jiného, ve stylu "jedna paní povídala". Výrazivo je 
to odborné, o to zase nic: říkají,"globální oteplování" (až to budí dojem, že se nám otepluje matička Země, zatímco 
jde jen o oteplování zemské atmosféry) a "bylo naměřeno" aniž by řekli kde, jak a čím. K tomu tvrdí, že "trend je 
jasný", ale najednou zase vědci jen "odhadují" (jaké odhadování, jde přece o výpočty, nebo ne?) a "klimatologové se 
shodli" (všichni nebo jeden hlasoval proti?). Jednou má u nich "velmi pravděpodobný další nárůst" nejméně 
"devadesátiprocentní pravděpodobnost", jinde už říkají "99 procent" . Ale pánové, to je přece chyba deseti procent, co 
jste najednou tak generózní?  
 
. Pokud jsem mohl zjistit, všichni bazírují na zakladním faktu, že se totiž průměrná teplota ovzduší zvýšila "za 
posledních 150 let" o celých půl stupně Celsia!!! A to prosím při přesnosti, která tehdy byla asi tak kolem jednoho 
stupně Celsia, tedy s chybou samo o sobě dvakrát větší, než je jejich "přesný" nárůst teploty za 150 let!! A z toho pak 
udělají "přesný" odhad, že teplota se do konce století...." pravděpodobně zvýší o 1,8 až 4 stupně Celsia, pričemž je 
možné zvýšení v rozmezí až mezi 1,1 až 6,4 stupně". Česky řečeno, to první je pravděpodobně pitomost, ale je 
možné, že je to i pitomost na kvadrát. Extrapolace není, jak je vidět, u našich klimatologů silná stránka, to je ostatně 
vidět na denních předpovědích z radia či TV. Ne nadarmo se říká, že předpovědi počasí jsou velice přesné, teda až na 
místo a dobu .-). Lidé, kteří neumí říci, jaké bude počasí za týden, nám teď s vážnou tváří prorokují, jak bude za sto 
let!!  
 

Extrapolace či fantazie?  
 
Jak na to přišli? Nu udělali průměr nárůstu teploty z posledních pár let a extrapolovali to na dalších sto let. To je asi 
jako kdybychom z průměrné hodnoty koruny za posledních 5 let odhadnovali její hodnotu za 100 let. Změříme-li 
totiž teplotu ovzduší v různých místech zeměkoule, dostaneme rozkyv až +- 30 stupňů Clesia a to ve stejnou dobu 
(tedy třeba dnes). Navíc tato teplota kolísá během roku, během měsíce, během dne a dokonce i během hodiny.  
 
Co s tím? Nu přece uděláme průměr, tam se to ztratí Ten průměr by měl být počítán pro všechna místa na světě, 
protože některá místa mohou mít průměr daleko menší, než jiná. Nu a pak se udělá průměr pro nějaké "virtuální" 
místo na světě. Podobně jako když někdo má milion korun a já jen stokorunu, v průměru máme oba přibližně půl 
milionu. A tak když jsme měli v Kanadě letos rekordně studený únor, je to prý také proto, že se Země otepluje, říká 



Dr. Suzuki (ne, ten nedělá motocykly :-). Rozumím tomu teda tak, že ty teplé větry zatlačují ty studené větry k nám, 
haha. 
 
Ano, aby slepí mládenci zamaskovali tyto do očí bijící nesrovnalosti, mluví raději o "soustavném", tj. nepřerušeném, 
oteplování. Jenže podívejme se na křivky, které nám strkají pod nos: za těch 150 let se ovzduší několikrát, jednou 
dokonce po řadu let, vlastně naopak "soustavně ochlazovalo"! Pokud je tedy něco soustavného, pak snad jen 
omezenost takového prohlášení. Pravda je, že oscilující křivka teploty se poslední dobou vyšvihuje víc a víc nahoru a 
neklesá pak tolik dolů, jako tomu bylo kdysi. To je vše - není to málo, ale to, co říkají navíc, to je jen fikce, dokonce 
ani ne ta sci, neboli vědecká :-). Tak například záznamy z pražského Klementina - dělají je tam od roku 1775 a jsou 
patrně ty nejstarší na světě - ukazují, že už tehdy byla teplota často vyšší než je dnes, ač nespalovali naftu, neměli 
továrny ani automobily a dokonce - věc dnes zcela nepředstavitelná - ani ne ekology :-).  
 
Ano, dnešní "odborníci" zcela nevědecky - nebo že by úmyslně? - zapomínají, že v té jejich - i tak krátkodobé - 
křivce je přinejmenším pět úseků, kdy teplota naopak klesala, jednalo se tedy naopak o "ochlazování". Ano, a tomu 
by se měla věnovat přinejmenší stejná pozornost, neboť hrozba doby ledové je nejen pravděpodobná, ale zcela jistá. 
Ledové doby se totiž začaly pravidelně objevovat už před 3 miliardami let a například v Severní Americe byla ta 
poslední někdy před 10 až 70 tisíci lety. A budou se opakovat, to je už skutečně jisté.  
 

Proroctví slepých mládenců.  
 
Přejděme ale k předpovědím. V tabulce jsou vlevo nárůsty teploty a vpravo pak "vědecké" horory. Ano, tohle otiskl 
britský The Independent (doslova Nezáviuský, patrně na logice). 

 
 
Doufám, že jste se nerozplakali, myslím smíchem.To vše zjistilo 600 výzkumníků z 40 zemí, používající 14 
supercomputerových modelů globální atmosféry a report byl "před-zhodnocen" 600 meteorology navíc. Impresivní 
čísla - a ještě inpresivnjší závěry. Jenže my od půočítačů známe heslo "nesmysl in - nesmysl out" a to můžete mít 
přesto dobrý počítač i dobrý model! Superpočítače pak jen dodávají super-nesmysl. 
 
V reportu je pochopitelně hned pár očividných nesmyslů: roztavené ledovce v Andách potečou do Peru i do Brazilie, 

Vzrůst o Následek

2,4 %

korálové útesy zmizí 
v USA to zničí zemědělství a dobytkářství 
Greenland bude zatopen vodou z ledovců 
v Peru bude 10 miliónů lidí trpět nedostatkem vody 
třetina živočichů na Zemi vyhyne 

3,4%

požáry spálí tropické pralesy v Brazilii 
když se mraky kouře rozptýlí, Brazilie bude poušť 
polární čepička roztaje, takže severní pól bude holý 
Kalahari poušť se zvětší, desítky miliónů lidí se přesídlí

4,4%
Sibiř roztaje, stovky miliónů lidí se přestěhuje 
Polovička zvířat na zemi vyhyne 
Španělsko, Italie a Řecka budou pouště

5,4%

Hladina moře vzroste o 5 metrů  
na zemi prakticky zmizí lidé 
lidé se postěhují k pólům  
emigranti se pohrnou houfem do Anglie a Skandinavie 
zásoby potravy dojdou 

6,4%

Metan ze dna moří se vypaří a ohnivé koule budou lítat oblohou (ne, to tam vážně je!)! 
sirovodík z oceánů zničí ozonovou vrstvu  
 
většina lidí zemře  
jen malý zbytek se bude schovávat u pólů  



a přesto se z Brazilie stane pouští! Podíváme-li se na mapu, řeky z ledovců v dané oblasti tekou většinou právě do 
Brazilie! Nemluvě už ani o nepochopitelném zlomku 0,4 %, který se opakuje u všech řádků, a ukazuje jen čísi 
ignoranci - mělo zřejmě jít o přírůstky o jeden stupeň k základní hodnotě 1,4 - to ale neznamená, že při 0,3 by k 
ničemu nedošlo :-). Zajímavé je, že se tu vůlbec nemluví o tom, jak dlouho musí taková teplota trvat, aby došlo k 
uvedeným katastrofám: rok, sto let, tisíc let, milion? Mně nevadí, když někdo dělá ze sebe veřejně pitomce, ale 
nesnesu, když dělá blby z nás všech. Pod povrchní arogancí totiž většinou najdeme jen ignoranci.  
 
Ale prosím, Země se opravdu otepluje, proč ne, ale "hrůzostrašně"? Nespěchejme tak s předpovědí, dopadli bychom 
jako jeden americký "prorok-ekolog" z 19 století, který předvídal, že se ve dvacátem století zvětší doprava natolik, že 
se lidé budou brodit na ulicích po kolena v koňském trusu. Nezapomínejme, že situace se mění a příroda si určité 
výkyvy sama reguluje, ale to asi v modelu uvažováno nebylo. Nu nedivte se: předvídat počasí na příští týden je už 
pro ně neřešitelný problém - oni umí předvídat jen na sto let dopředu :-).  
 

Kolik toho víme z posledního pár tisíc let? 
Naše zeměkoule se oteplovala už předtím, stejně jako se už předtím i ochlazovala, ale jak dlouhé jsou ty periody 
oteplování a ochlazování, to lze těžko určit, když neznáme přesné teploty z dob starších než 150 let. Jistě, dá se to 
odhadnout nepřímo, ale jistě ne s přesnosti půl stupně Celsia. Naopak by se zdálo, že při tom všem spalování už 
teplota ovzduší měla dávno vzrůst o víc, řekněme o 5 stupňů, ne?  
 
Při tak malé úchylce - během pro nás sice dlouhé, ale v dějinách lidstva pořád ještě zanedbatelné době 150 let - jsou 
předpovědi našich proroků zkázy opravdu přesné asi jako proroctví slepého mládence. Jinak řečeno, nevíme, kdy se 
naplní - napřesrok či až za milion let? Podle odhadu se čeká další ledová doba za 10 až 50 tisíc let a dá se 
předpokládat, že "normální" perioda oteplování Země je asi stejně tak dlouhá. A to už pak vůbec nikdy nedojde o 
ochlazování? Vždyť sama ledová doba trvala asi 30 tisíc let a vrstva ledu byla vysoká několik kilometrů!  
 
My máme ale jen hodnoty za posledních 150 let, to je dost málo, ne? Ale ne, říkají, my máme hodnoty za posledních 
420,000 let, získaná z jader ledovců!!! Jelikož v té době ještě nebyly teploměry, musíme to nějak vysvětlit, jako že 
třeba že najdeme v ledu zamrzlou žirafu, takže muselo v té době být venku asi pěkně teplo. Tak teplo, tak že se do 
toho ledu raději zahrabala, aby se ochladila :-). Nu, to byl žert, ve skutečnosti to dělají jinak: změří, kolik se v ledu 
zachytilo kysličníku uhličitého. Od něho už by to mělo být jen skok zjistit, jakou teplotu tehdy Země měla, ne? Ale 
musíte skočit rychle, ztuhlý kysličník CO2 totiž rychle vyprchává - je to vlastně náš známý "suchý" led, ve kterém 
prodavači kdysi vozívali Polárku, teda ne tu hvězdu, ale zmrzlinu. Navíc je to i jinak nepřesné: např. známá metoda 
určování stáří vzorků pomocí rozpadu izotopu uhlíku je pro určitá období nepoužitelná, tam totiž nebyl ten izotop ve 
vzduchu stále konstantní, potvora jedna. Také kysličník uhličitý ve vzduchu kolísal, takže by museli proměřit to jádro 
ledovců pěkně detailně. 
 

Apokalypsa aneb "bude to hrůza". 
 
Odborníci na klimatologii (a snad i na klimakterologii :-) nám nejen odhadují vyšší teplotu pomocí počítačových 
modelů - u kterých na rozdíl od módních modelek nikdy nevidíme dobře pod povrch - ale hned také fušují do oboru 
kartářkám. Oni ví, že to bude znamenat zkázu, a to nejen, jak bychom čekali, třeba velké bouře, záplavy, možná i 
suchopáry, ne, bude to zkáza naší civilizace,. A to prosím při průměrné změně teploty od 2 stupňů nahoru, i když 
příroda v Kanadě snáší běžně roční výkyvy od minus 30 do plus 30 a oblí s etm arodí vesele dál. Ne, naši vědátoři 
míří výše: bude tu hned stěhování národů, energetická krize a snad i zdražení poštovních známek :-). Jakou extra 
zanalost znalost ekonomie, biologie, agrikultury a jiných oborů musí mít tito slepí mládenci, když dokáží dělat tak 
drastické předpovědi? Ne nadarmo se říká, že vědci vědí "vše o ničem" (rozuměj, že znají i mikroskopické detaily) a 
novináři zase "nic, ale o všem". Zde tedy jsou obě skupiny ruku v ruce a dohromadyasi znají "vše o všem". Anebo 
také "nic o ničem" :-). Na druhé straně si nevšímají progózy, že světové zásoby nafty jsou tu už jen asi na 30 let a 
osobně mám dojem, že to je daleko urgentnější hrozba. Pokud nám dojde nafta, nemusíme se totiž bát oteplování, 
nebude co pálit a Země se bude naopak vesele ochlazovat, dokonce rychleji než horké hlavy vzdučných 
apokalypsologů. 
 
Celých 600 "vědců" také hned prohlásilo, že za to otplování může člověk, převážně člověk, někteří dokonce tvrdí 
"jen a jen člověk". Na tepelné poměry na zeměkouli má ale vliv mnoho faktorů, v první řadě sluneční činnost a 
variace oběhu Země kolem Slunce, dále vulkanická činnost, tj. výbuchy sopek, popílek v ovzduší, tání ledovců (ano, 



to není jen výsledek, ale také i příčina zase jiné změny, totiž oběhu vody, na který má vlvi i vypařování), v určité 
míře i teplo a ochlazování samotné zeměkoule, a ano, skleníkový efekt v atmosféře ( tj. CO2, methan a kysliřník 
siřičitý), který je do jisté míry způsoben člověkem. Každý faktor má jinou velikost vlivu a to je právě jádro problému. 
Proroctví slepých mládenců říká, že lidská činnost má ten největší vliv.  
 
Už se objevily solidní důkazy, která dávají na první místo co do vlivu právě Slunce. Nu on ten jeho vliv bude asi 
pořád ten největší, to jen někteří klímové na něj vhodně zapomněli. Představte si teplotu ovzduší, kdyby Slunce 
zhaslo, to bychom museli naopak setsakramensky něco spalovat, abychom nezmrzli :-). Takže když něco tvrdí, měli 
by nejprev přesně určit, kolik má naten nárůst teploty vliv amotné Slunce a porovnat. Jenže to s e jim nehodí a tak 
vlastně dělají z velblouda komára. Jsme tedy teprve na začátku bádání, kde zatím hrají emoce a politické vlivy daleko 
větší roli než poctivá a solidní věda. Ano, katastrofické oteplování ovzduší je dílem člověka, ale halvně jeho bujné 
fantazie a často i lajdáckého přístupu k faktům.  
 
Tím neříkám, že by se nemělo omezit spalování, ale z jiného důvodu. Omezit u nafty a benzinu, už teď a hlavně 
proto, že po falešné naftové krizi může přijít ta pravá: stará ložiska se rychle vyprazdňují a nová se nemohou najít. a 
nejde jen o spalování: nafta je také zdrojem pro užitečné chemické procesy, výrobu chemikálií a léků, plastických 
hmot a hnojiv. Není divu, že státy bohaté na naftu přecházejí na nukleární elektrárny. Nafta je skutečně tekuté zlato!  
 

Komu to vše slouží?  
 
Ano, tuhle otázku si pokládal už starý Cicero ve starém Římě. Pochopitelně to slouží především ambicím 
europolitikům, výrobců biopaliv, různým investorům a vědcům, kteří si získávají slávu senzačními prohlášeními. Ale 
i různým biznysům: tak například zástupce Brazilie dopuručuje, aby všichni přešli na biopaliva. Nemusím k tomu asi 
ani dodávat, že Brazilie má prvenství ve vývozu ethanolu. Na druhé straně se ale ten samý člověk v OSN rozčílil, 
když mu navrhli, že by Brazilie už sakra přestala kácet a vypalovat své tropické pralesy. Aby to bylo zajímavější i po 
stránce finanční, světoví byrokrati už vymysleli různé pokuty - a zase naopak "emission credits" - se kterými se bude 
vesele kšeftovat. Jak to říkali staří Řekové: "Bojím se danajských , zvláště když dary nosí." Co že to tehdy bylo za 
dar? No přece trojský kůň!  
 

Kolik to bude stát? 
Řešení už bylo navrženo hodně, jedno patrně horší než druhé, ale všechna hodně drahá. Kyoto accord patří do té 
první kategorie: i když je to ve správném směru, chce toho bohužel příliš mnoho a rychle - ale ne od všech a výsledek 
bude podle toho vypadat. Opravdová krize je totiž v tom, že se nátlakové skupiny snaží lidem vnutit jen ta jejich, 
často velice nesmyslná a ignorantní řešení. Na druhé straně tu máme dva veliké pomníky diktatur, se kterými nikdo 
nehne, Čínu a Rusko. Jsou to dnes po USA a Evropě dva největší spotřebitelé nafty. Ovšem ani USA ani Australie 
Kyoto nepodepsaly a 80 procent světa se Kyoto vůbec netýká! Bývalý vice - a nyní už méně - prezident USA jezdí po 
světě a aktivizuje a radí, ač by měl začít u nich doma. Jeden miliardář dokonce vypsal cenu 25 miliónů na čištičku 
vzduchu. Proč ne, jeho podniky jsou jedny z těch největších kuřáků, takhle na tom zase vydělá.  
 
Jaký teda bude praktický výsledek? Naše šetření jen umožní některým delinkventům vesele spalovat víc a víc, což 
mají v stejně v úmyslu. Čína, která vyrábí ročně miliony ledniček s freonem, dokonce trvdí, že začít čistit vzduch 
mají nejprve státy "bohaté". Přitom 70 procent elektráren v Číně je na uhlí, stejně jako zbytek průmyslu a jejich emise 
rtuti a síry do vzduchu jsou ty největší na světě.  
 

 
Na druhé straně je téměř jisté, že světové zásoby nafty jsou tu opravdu asi jen na 30 let a to je jistě daleko urgentnější 
hrozba. Spotřeba nafty totiž pořád stoupá, ale nová ložiska se už nachází jen zřídka a zázraky se už nedějí. Omezovat 
spotřebu nafty bude těžké a taká její cena pořád poroste. Jednu výhodu to ale má: pokud nám dojde nafta, 
nemusíme se bát žádného oteplování Země, ta se začne zase vesele ochlazovat :-). 
 
Pokud se nedojde ke kompromisu, budou se obě strany sporu o teplý vzduch ještě 30 let mlátit a nafta zatím dojde. 
Během té doby zavedeme některé drahé nápady na ochranu atmosféry, ale nebudeme mít žádnou náhradu za naftu. 
To pak bude ta pravá apokalypsa a skončíme jako onen sportovec, co vyhrál na Olympiádě stříbrnou medaili, ale pro 
jistotu si ji pak ještě nechal pobronzovat.  
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(sbírka slavných citátů, které jejich autoři nikdy neřekli).  
 
 

 
Cituji, cituješ, citujeme - někdy dobře, jindy ne, ale většinou jsou to citáty suché, smutné anebo, což je to nejhorší, 
dokonce poučné. Jako třeba ty klasické, od fousatého Káji a Bédi, co spolu - podle pravidla "všecko souvisí se vším" 
souviseli i vedle sebe na zdi. Nechceme se zde prosím smát velkým osobnostem, právě naopak. Ano, přátelé, my jen 
opravujeme historii. Naše necitáty jsou přesně to, co by tehdy v dané situaci řekli. A že jsou i humorné? Proč ne, naši 
předkové měli rozhodně víc smyslu pro humor než my . . .  
 

 
COLUMBUS: Ale pánové, nic se neděje, to přece ještě není konec světa! 
 
KUBELÍK: (k manželce) Kdo že tady hraje druhé housle? 
 
SHAKESPEARE: Cože? Proč pořád váhál? Víte co, jděte mi už s tím Hamletem do Elsinoru! 
 
KVAPIL: Jo, libreto k Rusalce jsem napsal. Kdo mě inspiroval? Myslíte tu, která mě inspirovala jako Rusalka nebo 
tu, co mě inspirovala jako ježibaba? 
 
CÉSAR: (ke svým vrahům) Jenom to pak prosím vás nenazývejte císařský řez! 
 
BABIČKA: (o Němcové) Šťastná to Božena! 
 
DON JUAN: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když utne.  
 
JAN LUCEMBURSKÝ: (U Kresčaku) Kde pořád vidíte tolik Angličanů? 
 
KAPITÁN TITANIKU: No jo, no jo, je tam díra jako do, no - do parolodi.  
 
JOHANKA Z ARKU: Táboráku plápolej, táboráku hoř . . . 
 
HAMLET: Ofélie, nechoď do kláštera - to už by bylo lepší jít se rovnou utopit!  
 
ŠVEJK: Pane poručíku, po týhle válce nám už z toho zbude z našeho C.K jen rakousko-uherský salám. 
 
MOLIÉRE: (k manželce) No to víš, že jsem si to o tom donu Juanovi přečetl! Kdepak bych já nabral takové 
zkušenosti! 
 
MÁCHA: Hynku, Viléme, Jarmilo - není nás tady nějak moc? 
 
KLEOPATRA: (k mrtvému Antoniovi) No vidíš a já tady měla pro tebe připravenou takovou pěknou kobru! Co 
teďka s ní? No přece ji nevyhodím, to by bylo škoda . . . 
 
KAREL IV: Otec Vlasty? Jestli myslíte tu z dívčí války, tak to jste přišli o pár století pozdě. 
 
CARMEN: Pane poručíku, co tu děláte s tou dýkou? Schovejte si ji na Bizeta - stejně napsal tomu toreadorovi lepší 
arii než vám! 
 
ALCHYMISTA KELLY: (Rudolfovi II:) Zlato? No nevím - jestli tady máte cyklotron, pár gramů zlata bych vám tu 
mohl vyrobit . . . 



 
RETTIGOVÁ: Jo, kopu vajec do toho vrazit můžete, ale nejdřív je rozklepněte! 
 
DAČICKÝ Z HESLOVA: Cech panen Kutnohorských? Ty, co já znám, ty už nejsou.  
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Přitáhli vojáci cikánku - zběha,  
ona prý pro krále dělala špeha.  
Ptali se Cromwella, co dělat mají.  
"Nejprve zjistíme, co bába tají,"  
 
rozhodl Oliver. Proces byl krátký:  
nalezli dopis. Nesla ho zpátky,  
odněkud - kamsi. Neřekla více.  
Rozsudek dozněl, pohasla svíce.  
 
S koně se k cikánce generál sklání,  
ptá se jí, nemá-li poslední přání.  
"Jediné, o co chci, vojáku, žádat,"  
povídá, "z ruky ti budoucnost hádat."  
 
Diví se generál poslední prosbě,  
on prý se vysměje osudu hrozbě.  
Před babu usedne, odloží zbraň  
a pak jí ochotně nastaví dlaň.  
 
"Havrana vidím, jak na lešení sedí,  
na mrtvé tělo upřeně hledí,  
i kata vidím a ještě dál,  
v pozadí - ano, v pozadí král..."  
 
Umlkla stařena. V nastalém tichu  
Cromwell se nemůže ubránit smíchu.  
"Sám ďábel tu tvoji historku psal:  
krákora - krakorec - krvavec - král!  
 
Ještě než pošlu tě cikánko k čertu,  
ujišťuji tě, že´s podlehla žertu.  
Nejsem to já, s kým si popravčí hrál,  
ta tvoje mrtvola - to je sám král!"  
 
Smějí se vojáci, smějí se mušketýři,  
však jeho pistole už na srdce jí míří  
a ranou jedinou stařenu k zemi skolí.  
Však divná její slova spát mu nedovolí,  
 
plán vymýšlí a obelstít chce osud.  
Jak to, že na to vlastně nepomyslil dosud?  
Jedno je jasné: bude-li král žít,  
prokletá věštba krev mu bude pít.  
 
Svolali tribunál, přivedli krále,  

 

 

 
 
Usnesli se tedy, usnesli se sborem,  
když nechce být králem, bude Protektorem.  
A tak vládl dále, vládl rukou silnou  
a nakonec zemřel smrtí nenásilnou.  
 
Na smrtelném loži vzpomněl si však znova  
na starou cikánku a na její slova.  
Zachechtal se ještě, než ho schvátil kašel:  
"Vidíš bábo: já jsem přece jinou smrtí zašel!" 
 
Však po čase válek přichází čas orat:  
nepřežil ho ani jeho Protektorát.  
Unaveni diktaturou vzpomněli si ale,  
že nebylo špatné poslouchat jen krále.  
 
Pojednou všem jasná Cromwellova vina -  
a tak zvolí králem Stuartovce syna.  
Vrátil se jim domů, vítaly ho davy  
a dobrý král Karel uváženě praví:  
 
"Mír a klid v Anglii nadevše mi drahý.  
Odpouštím vám všem a potrestám jen vrahy 
mého otce, jemuž jsem to slíbil.  
Já si exekuce nikdy neoblíbil."  
 
Nejdřív popravili, rozčtvrtili živé  
a pak došlo na ty, co umřeli dříve.  
Z hrobky vytáhli též Cromwellovo tělo.  
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rozsudek dohodli. Podepsali dále,  
aby kat králi hlavu mečem sťal.  
Krákora - krakorec - krvavec - král!  
 
Sešel se parlament a hlas se nese sálem:  
"Nemáme už vládce, ty buď naším králem!" 
Zarazí se Cromwell - králem nechce být,  
kletba by se mohla ještě vyplnit!  
 

Trubky zněly, v bubny bili, burácelo dělo.  
 
Na provaze visí a rachotí hnáty.  
Zase je padouchem, kdo byl jednou svatý.  
Na trámu se havran k duté lebce sklání  
a jen mrtvý chápe jeho skřehotání:  
 
"Cikánka ti četla, co ve hvězdách psáno -  
nikdo se nevyhne tomu, co je dáno.  
Nejvíc se zasměje, kdo naposled se smál:  
Krákora - krakorec - Cromwell - a král!" 



 
Autor : ©Jan Hurych 
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Ti Vás, kdo jste slyšeli o Járovi da Cimrmanovi, asi nevíte, že měl bratrance jménem Kája D. Kameraman, 
povoláním Mistr sedlářský, jinak též cestovatel a básník. Někteří vědci se dokonce domívají, že jde o jednoho a toho 
samého. Profesor K. O´Connor to dokonce dokládá tím, že německým slovem kamerad si původně říkali vojáci, 
bydlící v jedné místnosti (t.j. latinsky "camera"), lidově též zvané "cimra". Myslíme si ale, že Jára má dost slávy své, 
aniž by si musel přisvojavat ještě i tu cizí. Mohlo se ovšem jednat jen o pseudonym.  
 

 
O Kájovi se ví, že byl cestovatel, ale značná část jeho cest, popsaná v jeho 
ztracených dennících, byla dosud veřejnosti neznáma. Je to především 
proto, že tyto deníky byly hned po násilném zabavení C. a K. policií 
zamčeny do trezoru, neboť jejich obsah byl příliš explozivní. Nedávno 
byly tytéž konečně nalezeny a v nich se také např. dovídáme, že Kája často 
cestoval inkognito, hlavně pod různými pseudonymy, jako třeba Frič, 
Kořenský či Náprstek, čímž nevědomky přispíval k nezasloužené slávě 
těchto cestovatelů. Jediná sláva, které se Kájovi dostalo, byla medajle za 
statečnost v bitvě u Hradce, patrně Štýrského.  
 
Jak dokázal Dr.Huhlal, Kameraman dokonce trávil většinu svého života za 
hranicemi nějakého státu, ať už to byl stát vlastní nebo cizí, tu na té, 
většinou však na oné straně hranic. Z nejpodařenějších cest pak uveďme 
cestu do Benátek v Čechách, do Pekla u Náchoda nebo známou cestu z 
Prahy do Turnova. 
 
Tato cesta se ale málem neuskutečnila, neboť pokladní na nádraží mu dal 
lístek jen do Benešova. Díky tomuto přehmatu vlastně děkujeme za 
Kameramanův rukopis "Pěšky z Benešova do Turnova", kde popisuje 
zajímavý způsob cestování, tehdy ještě hodně běžný. Bohužel když dorazil 
na místo, musel Kája konstatovat, že jeho teta, usídlená v Trutnově, se v 
Turnově nenalézá. Tak vzniklo známé Kájovo rčení "Turnov nebude 
Trutnov", které později zlidovělo. 
 

Zájemce o více informací odkazujeme na knihu profesora Mrňouse, ve které také popisuje boj obou měst o tento 
Kájův rukopis, který byl později zatlačen do pozadí bojem jeho tchyně se švagrovou a to o předmět poměrně malé 
literární ceny, totiž o Mistrovy peřiny. Také tento rukopis byl založen a teprve nedávno byl nalezen v karlínské 
Záložně na Invalidovně.  
 

Sotva tomu budeme věřit, ale z deníků je vidět, že Kájovy cestovatelské začátky nebyly nijak slibné: jeho první delší 
cesta vedla do školy a to ho ještě museli vléci. Na cestě domů pak natolik zabloudil, že musel po návratu pro dlouhou 
absenci první třídu opakovat. Teprve později, když u čtenářů propadly jeho literární prvotiny i druhotiny, rozhoduje 
se Kameraman, že k tomu, aby se stal světoznámým, musí do světa. Nejprve se svého rozhodnutí polekal, ale později 
začal cestování studovat. Nejprve dálkově, později i večerně.  
 
Na základě svých zkušeností pak dělí Kameraman cestování na:  



- vycestování, 
- mezicestování a 
- přicestování  
 
Za nejtěžší ovšem považuje etapu první - snad je to ta cesta do neznáma, pocit utajené bázně, bolest opuštění toho, co 
je člověku milé či dokonce vidina masového cestování v budoucnosti, jisto je, že něco pořád Mistra hnalo zpět. Kája 
váhá, zvedá se, váhá, usedá, váhá, usedá a váhá, aby opět povstal... Tento vnitřní boje se odehrává ovšem i na 
Mistrově pozadí, přesněji řečeno jeho kalhot, které ještě před cestou většinou berou za své... 
 
Jak později připustil - ač nerad a ještě jenom pod nátlakem - ing. Zabloudil, Kájův současník, souputník a soused, 
Kameraman měl také jednu psychologickou zábranu. Náš titán se nebál výšek či hloubek, dokonce ani ne šířek, ale 
zato se bál dálek. Zabloudil dokonce vzpomíná, jak jednou Káju zavolala dálka, ale Kája ji raději s odstupem obešel. 
Přes všechny potíže ale Kája cestoval vcelku rád, hlavně když věděl, že se zase vrátí. Je sice pravda, že v mladších 
letech se vlastně jen pořád odněkud vracel, ale sám dodává, že "nikde jsem nebyl dvakráte". Ovšem při mistrově 
zapomnětlivosti je možné, že si nepamatoval místa kde byl, případně ani ta, kde nebyl. 
 
Kájova první cesta do ciziny skočila v Hranici na Moravě, kdy je násilím poslán domů, když se předtím snažil 
Hranici překročit. Později raději používá C.a K. železnici, ale hned si stěžuje, že mu nárazy kol o koleje - a nohou o 
pražce - nedělají dobře. Později se zase vrací z Italie do Salcburku, rozčarován, že hranici ve vlaku zaspal. Později se 
snaží překročit hranici v Salzburku pěšky a je mu vysvětleno, že tamtudy hranice neprochází. Oficielně pak žádá o 
přeložení hranice právě tam a jako důvod už tehdy uvádí spravedlivé požadavky Slovanů o rozdělení Rakouska.  
 
Kameraman sice uznával, že je země kulatá, ale spíše jako placka - z toho také vyplývá jeho strach z dálek: Kája se 
bál, že by někde na okraji spadl. Podle něho byla spodní půle naší planety neobydlená, neboť by tam lidé trpěli 
návaly krve do hlavy. Jak se tam ovšem udrží oceány, Kája tehdy ještě nevěděl nebo věděl-li, pověděti nechtěl. Jinak 
lze říci, že cestoval všemi dopravními prostředky, od velblouda přes vzducholoď až ke kolotoči (to když se na krátký 
čas přidal k cirkusu). Tam také údajně předváděl pravitaci, kde se totiž - na rozdíl od levitace, vznášení do výšky - 
vznášel do šířky, tedy také jakýsi druh cestování. Tajemství levitace se zase týká jeho kniha:"O levitaci, 
zapomenutém umění starých Indů", kde popisuje, jak se jí vlastně podařilo starým Indům zapomenout. Rukopis se 
bohužel nezachoval a někteří dokonce tvrdí, že nikdy neexistoval, především sami staří Indové.  
 
Některé způsoby cestování však Kája odmítá jako nepraktické: válení sudů, hůl a pytel přes rameno, kočár tažený 
dvanácti páry koní a pražskou tramvaj. Cestu samotnou však nikdy nezavrhuje. "Cestujeme, abychom žili," říká 
Kameraman, a "jednou budou lidé zase nomádi". Známý Mistrův citát "K Budějicům cesta, hale že je houzká", který 
byl později i zhudebněn, ukazuje, že Kája vlastně tehdy předvídal už i české dálnice.  
 

 
 
Rukopis "Pěšky z Benešova do Turnova" napsal Kája jsa ještě pln dojmů z této cesty. Dílo samo je psáno formou 
vedeného dialogu, jako u Platóna. Pozorný čtenář si jistě všimne, že Kameraman dokáže obohatit tuto poměrně 
nudnou knihu svou bohatou zkušeností. Úryvky z knihy "Rady zatoulaným", mluví nejen za Káju, ale i samy za sebe. 
Citujme několik Kájových rad:  
 
- Ocitneš-li se v hlubokém lese, nezoufej. Každý les má okraj. Budeš-li se pohybovat po stále se zvětšující spirále, 
nemůžeš tento minout. 
- Dojde-li ti na poušti voda, nečekej do příštího deště, neboť by ses také nemusel dočkati. Nejlépe je se vrátiti a 
dostatek vody s sebou pobrati. Jsi-li ovšem ztracen, pak je každá rada drahá. Proto lépe někdy i raději s sebou voduuž 
předem nositi nebo se alespoň pořádně před cestou napíti.  
- Ocitneš-li se u lidožroutů, snaž se je přesvědčit, že všichni běloši jsou nechutní. Když to nepomůže, snaž se zatvrdit, 
zahořknout nebo alespoň zakysnout.  
 
Později dochází u Káji k vnitřnímu boji, který vyhraje jeho druhé já - zatímco Kája cestoval, jeho duch poletoval - a 
místo cestopisů začíná psát přímo cestovní poezii. Co ho k tomu vedlo, se bohužel dá jen tušit, případně dokonce jen 
hádat. Také není jisté, které jeho básně jsou skutečně ryze cestovní a které jen v přeneseném slova smyslu. Jeho duch 



se totiž dokázal přenést kamkoliv, přičemž svou tělesnou schránku většinou nechával doma.  
 
Tak se například ví, že "Cesta do Prčic" vznikla aniž by Kája někdy v Prčicích byl, i když, pravda, tam byl několikrát 
poslán. Sbírka je tedy spíše snem, promítaným na plátně příhod prožitých jinde či jinak. Podobně i Karel Podkoníček, 
jmenovaný v básni "Rozlil sis to u ní, co?" není totožný se skutečným Podkoníčkem "zez" Plzně, s nímž Kája občas 
chodil flámovat, ale někdo úplně jiný, čirou náhodou ale také notorický ožrala. Pokud by toto náhodou četl pan 
Kuželník, tak toho se to netýká vůbec a dluh, který u něj zanechal Kája s Podkoníčkem, u něj asi udělal někdo jiný.  
 
Všimněme si také, jak Kája krásně vyjadřuje nejen svou touhu někam se přemístit, ale i zklamání, když se tam 
konečně dostane. Už dávno totiž pochopil, že radost z cestování je v přemisťován í samotném a nezáleží ani odkud, 
ani kam. Na druhé straně ale Kája uznával důležitou úlohu špeditérů, kterým vždy dával dobrou diškereci, protože 
nevěděl, zda se nebude brzo stěhovat jinam, případně zase zpátky.  
 

 
Také směry cestování volil náš cestovatel-poeta dosti svérázně: jednou třeba jako pohyby koně (rozuměj figurky) po 
šachovnici. jindy jen čekal, kterým směrem poletí padající hvězda. Následující jsou tři ukázky z této knihy: 
 

Přinesla mi jízdní řád. 
 
Přinesla mi jízdní řád 
s obinacím fáčem, 
přinesla mi jízdní řád,  
oči vlhké pláčem. 
 
Prosila mi: Kájíku, 
proč zas musíš jíti, 
proč nemůžeš diblíku 
doma posedíti. 
 
To je ta krev tuláka, 
jež mi nedá spáti, 
dálka na mě huláká, 
na cestu se dáti. 
 

K pochopení básně je třeba dodat, že v té době Kameraman utrpěl zranění, když spadl s hůry na hlavu, odtud tedy ta 
zdánlivě nelogická spojitost s fáčem. Všimněte si také, že poslední verš je vlastně nedokončený, snad to mělo být "na 
cestu se dáti musím", což by se ale nerýmovalo. Genialita verše je tedy hlavně v tom, že to jen naznačuje, že v životě 
se vlastně nic nekončí. Zní to trochu divně od člověka, který jako první napsal konec k Schubertově Nedokončené , 
ale i tento konce se opět, jako u Šubrta, ztratil, takže zůstala pořád nedokončená. Z oné sbírky je báseň tato:  
 

Pocem vojáčku. 
 
Já sloužíval jsem v Třeboni 
v kasárnách u rybníka, 
kde sedával jsem na houni, 
jak se lidově říká. 
 
Když do města nás pustili 
zas někdy na vycházku, 
druzí se hoši spustili, 
já ale na ukázku, 
 
že nejsem na ty zlozvyky, 
natruc jsem nešel píti 



a odešel jsem z putyky, 
chystav se zpátky jíti. 
 
Tam ale dívku z jara květ, 
tak nevinnou a čistou, 
napadlo v koutě branců pět, 
majíce kořist jistou. 
 
Já ovšem v boj se postavil, 
bych ubránil tu děvu, 
všem jsem jim také namlátil - 
v takovém jsem byl hněvu. 
 
Řekla mi: Pocem vojáčku, 
že jsi byl taký smělý, 
můžeš se se mnou pomazlit, 
mám k tobě pocit vřelý. 
 
Však dobro zlem se odplácí, 
já poznal jsem to záhy: 
nemilou měl jsem památku  
na onen večer vlahý... 

Ano, jako obvykle, končí i tato Kájova cesta u lékaře, tentokrát venerologa. Zůstává mu ale vědomí, že "dobro zlem 
se odplácí", které, jak víme, poznamenalo celou jeho budoucí básnickou dráhu. Stále se pak musí ptát: "Zda dobrým 
býti mám, či mrzkým zloduchem?" a odpovídá si: "Dobro větší šanci má, dej mu též, dej mu šanci, příteli!" 
 
Ne, nezatvrdil se Kameraman, ale od té doby už píše už jen verše nerýmované. Jen občas t.zv. polorým uklouzne 
Mistrovi s duše do pera a s pera na papír. Konečně Kájova dráha kulminuje tzv. veršem svévolným. V následující 
ukázce se ale ještě tak daleko nedobral. . . 
 

S Ještědu dolů do Reichenberku. 
 
Courám se s kopce dolů 
a nechce se mi 
tam dolů mezi lidi;  
jsou zlí a sobečtí.  
 
Ano, vy sobci  
tam dole v malé obci!  
Nechali jste mě dříti se 
pěšky tam nahoru, 
na horu, 
Ještěd. 
 
Pročpak jste neřekli mi, 
že tam jde lanovka? 
Proč? 

V této básni, která je vlastně satirická - všimněte si, že Kája potupně nazývá Reichenberg, nyní Liberec, malou obcí - 
tady tne Kameraman přímo do živého. Jeho tíživé "Pročpak?", následované už přímou otázkou "Proč?" nám ukazuje 
Mistra, tak jak ho známe nyní: jeho oddání se snu, touhu po dialogu a konečně i zklamání.  
 
"Nač to všechno?" zpívá Kája a ptá se: "Kdy že už konečně bude jinak, zase jinak?" A hned si také odpovídá, 
dokonce opět rýmem:  



 
Až bude člověk zase nahý v ráji, 
až Adam hadu krkem zakroutí,  
až k ránu zajódlují kohouti,  
až první květy orosí se v máji . . .  

Ano, celoživotní cestování nakonec přivádí Káju neodvratně do klína múzy, kde znaven spočine a usne. A pak - svěží 
a odpočinutý - nabírá sil a začíná tvořit znovu. A že to byla už tvorba nejen mladicky plodná, ale i stařecky vyzrálá, o 
tom dnes už nepochybuje ani ten nejzatvrzelejší Kájův kritik. 
 

(Konec) 
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Když jsem byl malý kluk, všichni se mýlili - jenom já ne, pochopitelně. Jak jsem vyrůstal - tedy hlavně čtením knih - 
dospěl jsem k názoru, že jako mám já svou pravdu, maji ji i ti druzí, i když třeba každý jinou, také tu svou. Napadlo mi, 
že bych tomu snad měl také dávat nějakou váhu a snažit se chápat důvody, proč ti druzí dělají to či ono. Dařilo se mi 
to celkem dobře - tak dobře, že jsem se třeba ani nedostal do tramvaje, protože jsem chápal, že druzí pospíchají stejně 
jako já.  
 

 
Tyhle věci nás ovšem ve filozofii neučili - tam měl vždy 
pravdu jen určitý mudřec a ostatní se dělili na ty, co ho 
poslouchali a na tu druhé, co ne. Problém byl, že i já jsem 
měl jiné názory než onen mudřec - už proto, že jsem četl i 
jiné mudrce a ti mi zase říkali ty věci zase každý jinak. 
No prosím, každý může mít svůj názor, ale kde je tedy ta 
pravda? 
 
A tak vznikly moje "rozmluvy se sebou". Vymyslel jsem 
si totiž takovou metodu - spíše hru - kde si dávám otázky 
- a také si na ně odpovídám, ale jakožto jiná osoba. Jsem 
to sice zase já - ne, nemám rozpolcenou osobnost - ale 
jiný "já". Prostě jsem obrátil můj původní přístup k věci: 
vžívám se do pozice těch druhých, vlastně jsem je shrnul 
do jedné osoby, "toho druhého", který posuzuje moje 
řešení mých problémů a snaží se zase on "pochopit mě". 
K čemu je to dobré? To máte tak: u hromady věcí se nám 
zdá, že něco děláme z vlastní vůle, ale ono tomu tak není. 

Tak například já mám rád hrachovou polévku, tak si ji, kde mohu, "svobodně" poručím. Dal jsem to , jak vidíte, do 
uvozovek, protože to, že mám rád hrachovou polévku, už samo svobodné není - tak jsem byl od přírody 
naprogramován :-).  
 
Ten druhý ovšem není nějaké moje podvědomí, právě naopak: snaží se právě zjistit, kolik z toho, co dělám, je 
diktováno mým podvědomím. Pravda, podle Freuda máme podvědomí, podle jiných zase ono "vnitřní dobro", které je 
skryté někde hluboko v nás. Co to je, není tak důležité, já tomu říkám "firmware", tedy softvér, který přichází 
zamontován ve "výrobku". Většinou se s ním ovšem nedá dost dobře komunikovat. Volím tedy radši formu rozhovoru 
s mým virtuálním dvojníkem, který je všecko to, co já nejsem a snažím se ho přesvědčit, že to, co dělám, dělám o své 
vlastní vůli a hlavně dobře. Co mi pak nezaujatě řekne, je nejen zajímavé, ale i užitečné . . .  
 

Asi už víte, že jsem se po různém putování nakonec přestěhoval sem na sever, do Kincardine, kde se snažím "stárnout 
a to pokud možno důstojně". To prvé se mi daří, to druhé moc ne. Pořád mě ještě napadají bláznivé nápady a nechci 
uznat, že matka příroda má taky pravdu, často tu jedinou pravdu, alespoň pokud se mého těla týče. Kincardine je 
mimochodem místo, které jsem si zamiloval - zima je tu sice dost drsná, ale kde v Kanadě není? Kromě toho mám 
dojem, že i to místo si mě nějak oblíbilo - mám tu své cesty, stromy a útesy i jezero, které bych nevyměnil za nic na 
světě.  
 
Je tu odsud daleko do velkých měst, ale to v době televize a internetu není už žádná překážka. Vtip je v tom, že tady si 



mohu volit, co se mi líbí. Města, ta sociální uskupení, kde pravdu má jen dav a soused je od tebe oddělen jen slabou 
stěnou - ale o to víc zavilou nevšímavostí - ta města mi nikdy moc neseděla. Televize se poslední dobou hodně 
zjednodušila - ze sedmdesáti stanic, co tu na kabelovou TV chytím, jsou jen asi tři kanály, které za něco stojí. 
Nemluvím o úrovni, každý přece má, co si zaslouží, ale já si to většinou opravdu nezasloužím :-). Opravdová kultura, 
která byla, je a asi i bude pro široké masy jen Popelkou, se stáhla do pozadí. Najdete ji někde daleko pod TV zprávami, 
sexem a shoppingem, tedy nakupováním. Tak totiž zde a jinde tráví většina občanů svůj drahocenný "volný" čas. 
Zbytek, ten druhý čas, který jim organizují jiní, pak tráví denně v práci. Skoro by se chtělo řící, že je to jediná část 
jejich života, která má nějaký smysl, i když se defakto zase jedná jen o otročení za peníze. 
 
Ale má to opravdu nějaký smysl? Potřebujeme tolik dřít, abychom si zakoupili tu hromadu věcí, které - bráno v 
měřítku celého života - potřebujeme jen nakrátko a možná vůbec ne? A ti pak, kteří opravdu považují svou práci za 
část svého života a berou ji vážně, po čase zjistí, že byli jen používáni, využíváni a zneužíváni. Zjistí, že je pokaždé při 
povyšování šéf přeskočí, protože je potřebuje hlavně tam dole u kotlů, jako experty a dobré dříče. Peklo, říkáte? To 
není vše: časem si zjistí, že ten "krásný " nástupní plat jim najednou nestačí k tomu, aby si koupili všechno to, co 
chtějí. Přijdou domů a uvidí, že je manželka právě kvůli té jejich lásce k práci opustila, protože se sama v práci - do 
které chodí proto, že je manželův plat (teoreticky) neuživí - seznámila s mladším, dravějším a hlavně praktičtějším 
partnerem do života. Při odchodu pak bývalému manželovi nechá na krku splácení jejich domu, na jehož polovičku si 
ale ovšem dělá nárok, a často i děti.  
 
Ale vraťme se raději ke mně samotnému - ne že bych byl tak důležitý, ale měl bych se držet námětu článku, že ano. S 
kulturou je to tu na severu lehké: jediná kultura kolem je agrikultura :-). Ale to přeháním, je to asi stejné jako všude 
jinde. Řeším to tak, že jsem si založil hned dva internetové časopisy - a to z čistě sobeckého důvodu. Já totiž nemusel, 
na internetu je toho ke čtení dost, jen se musí umět hledat. Asi jsem jen chtěl ukájet svoje libido, protože píšu, veršuju, 
občas maluju a kde mohu, kritizuju :-).  
 
Už jsem tu také psal, že jsem před několika lety objevil - mimochodem pomocí IQ testu - že má pravá polovinu mozku 
pracuje jaksi lépe, než ta levá. Tady vidíte ten pokrok: do té doby jsem ani pořádně nevěděl, že můj mozek má dvě 
půle, které mají rozdílné funkce -já dokonce ani nevěřil na IQ testy. Já na ně sice pořád ještě nevěřím, protože se 
omezují jen na fukce určitých částí mozku (a navíc tomu chybně říkají "inteligence"). Výsledek onoho testu mě přesto 
překvapil. Ne tou kvalitou, ale tím, že jsem zodpověděl ty otázky, které byly určeny pravé polovině mozku, lépe než ty 
určené té levé. Logickému závěru jsem se ovšem nemohl vyhnout. Ne, nevykřil jsem "heureka" jako Archimedes, ale 
objasnilo mi to mnoho věcí. Pokud to nevíte, levá polovice se specializuje na logiku a matiku, zatímco ta pravá je 
víceméně inspirační, dalo by se říci artistická. Proto mě už od mládí bavilo malovat, zpívat, psát i básnit, sám od sebe 
jsem se naučil hrát na harmoniku. No teda když uslyším melodii, tak ji zahraju (ať už na helikonku či na foukačku), 
nic víc.  
 
Ale ten šok byl ještě jinde. Už dávno, ještě v nezkroceném mládí, jsem se jako radioamatér upsal elektronice a ztrávil 
jsem prakticky celý zbytek života v jejím hladovém objetí. Nu není to tak úplně pravda, kde jsem mohl, tak jsem jí 
zahnul - právě abych mohl něco namalovat či sepsat, jít do divadla či na koncert. Dobře, řeknete si, to přece dělá každý 
slušný člověk! Ano, dělá, ale mě to to jaksi splývalo, co víc - já to prostě potřeboval, tu častou nevěru. Přesto jsem onu 
polovici mozku považoval za méně vyvinutou, vždyť jsem si vybral do života něco úplně jiného (to se technikům 
stává). Ale výsledky ukázaly, že je ta druhá půle (mozku, prosím!) stejně kvalitní - dokonce ještě víc, pokud teda test 
nelhal. Možná tedy, že to mělo být obráceně: měl jsem dělat elektroniku jen jako hobby. No prosím a teď mi to řekne 
navíc nějaký hloupý IQ test něco, co jsem měl už dávno vědět! 
 
A tak vznikl můj útěk do pravomozkového světa, snaha dohnat, co jsem v životě zameškal. Hodil jsem tedy inženýrství 
na hřebíček a šel do penze se slibem, že se mu už nebudu věnovat (i když vím, že ten slib nedodržím, protože první 
láska nerezaví). Místo toho teda fušuju do řemesla miláčkům můz. Nejde mi o to, nějak vyniknout, jen prostě smyslně 
ukojit to, co ve mně přežívalo celá ta léta, ten "talent nevyvinutý" :-). Na druhé straně nelituju ani ty noci, kdy jsem 
prodléval v elektronickém opojení, navrhoval a testoval obvody, které pak dokonce (ve dvou případech, co znám) opět 
někdo jiný objevil a dal si je patentovat. Nu, nenudil jsem se a bylo mi dobře - přesněji řečeno moje levá polovice 
mozku se nenudila. pravda, měl jsem i hodně inspirace i při navrhování, ale asi to bylo nějaké krátké spojení mezi 
oběma polovicemi mozku :-). 
 
Jednu věc vím zcela jistě: i když mohu být s tím, co jsem v životě dělal, docela spokojen, bohatství světské mi to 



nevydělalo. Ale o to přece ani nešlo: byl jsem vždy radši na straně těch, co dávají, než těch, co jenim konzumují. Měl 
jsem toho na rozdávání asi dost a tvořit, to je pocit, který bych nevyměnil za nic na světě: Teprve, když dáváte "ze 
svého", tak se můžete cítíti opravdu bohatí. Ano, dával jsem, ale nijak to neubývalo - to, co jsem dal, mi totiž nikdo 
nemohl vzít. Neříkám, že toho bylo hodně, nebo že to bylo vždy kvalitní, ale na druhé straně mě docela bavilo, když 
jsme někomu mohl pomoci, ať už radou, nebo prací. Ostatně se mi z toho také skoro nic nevrátilo, ale o to tu přece 
nejde. 
 
Tak vidíte, rozepsal jsem se o sobě a vypadá to, jako když se chválím. Není to ale pravda, jsem jaký jsem - jen jsem se 
tu snažil sám sobě ospravedlnit něco, co mohlo vypadat jako určité bláznovství - alespoň v té dnešní, převážně 
konzumující době. Jenže o to tu jde: je opravdu potřeba něco ospravedlňovat? Chyby, možná, ale já je tak nevidím: to, 
že jsem víc dával než bral, mi nesmírně obohatilo můj vlastní život. Není to ale nějakou filozofií, já se prostě neumím 
nudit. Zajímalo mě v životě tolik věcí - nevím proč, snad je to prokletí - že bych snad i před popravou pořád něco 
studoval, abych to, co jsem nestihl, ještě nějak dohnal. Možná, že to byla jen moje neukojená zvědavost, nevím. 
 
Tohle ovšem nemluvilo to moje "druhé já", abyste si nemysleli. Zde jsem uvedl jen "moji" polovici rozhovorů - to, co 
mi na to řekl ten druhý, to vám ovšem nevyzradím. Jednak to vůbec nebylo tak lichotivé, jednak to byly rozhovory se 
sebou - a jak název naznačuje, tedy čistě privátní.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu, později v Kanadských Listech) 
 
 

 
 
Stáli jsme tam a pozorovali, jak se jinak klidná řeka najednou stává pastí, ze které není úniku. Řeka, která zde padá z 
výše téměř šedesáti metrů, se pádem zcela vyřádí a zase klidně teče dál. Odedávna toto místo lákalo odvážlivce, kteří 
v sudu či jiné uzavřené nádobě proplouvali vodopády a pokoušeli osud. V místním muzeu je možno vidět i kontejner, 
ve kterém Čech Souček zvítězil nad smrtí - to ještě nevěděl, že za několik let, při jiné příležitosti, zvítězí zase ona. 
Vodopády se jmenují po řece, ale Indiáni je nazývají Matkou vod. Město které tu vyrostlo, se zase jmenuje po 
vodopádech ( Niagara Falls ) a stalo se oblíbeným místem turistů, novomanželů a prodavačů suvenýrů. Na druhé 
straně řeky také, ale tam už jsou Spojené Státy.  
 

 
Pozoroval jsem muže u vodopádů a dobře jsem věděl, 
na kterou "svou první lásku vzpomíná". Vyrůstal tehdy 
v Karlínském přístavu a velké šífy až z Hamburku pro 
něj voněly romantikou dálek. Jeho otec tehdy bojoval za 
císaře pána v Itálii, zatímco on s matkou se hlavně 
snažili tu válku nějak přežít. Pak přišla zpráva, že také 
otec to přežil, i tu slavnou bitvu na Piavě, a když ta 
válka jednou skončí, to už je náš "tulák" na gymnasiu a 
po matuře začíná svou kariéru jako pomocný účetní. 
Později je odvelen k artilerii do Písku, kde trénuje 
dělostřelecké koně, zrovna tak, jako to dělají ti praví 
cowboys. Nějakou dobu pak ještě hraje fotbal za Čechii 
Karlín a hokej za Žižkov, ale táhne ho to pořád někam 
jinam...  
 

 
O vodopády se dělí Kanada se Státy tak, že ta známější (a hezčí) část vodopádů je na kanadské straně. Jednu čtvrtinu 
vodního proudu (téměř celý milion litrů za vteřinu) tu zpracovává elektrárna, kterou navrhl Nikola Tesla a zbytek 
zůstává jen pro obdiv turistů. Řeka pod vodopády tvoří ohromnou tůň, šedesát metrů hlubokou a víry pod hladinou 
rolují potopené předměty pěkně dlouho, než je pustí ze svých spárů. Také vodní erose je tu silná: za těch dvanáct tisíc 
let, co vodopády existují, se jejich hrana posunula téměř o deset kilometrů proti proudu.  
 
Dnes už je těžko uvěřit, že se o toto území bojovalo, a to dokonce se Spojenými Státy. Válka vypukla v roce 1812, 
ale naštěstí netrvala dlouho a dnes se oba sousedé přátelsky dělí o turisty z celého světa - ročně jich přijde přibližně 
dvanáct miliónů. Umožnil to pochopitelně příchod železnice (1840) a také to, že roku 1885 byla tato oblast 
prohlášena národním parkem. Je typické, že první daredevil, který proplul vodopádem v sudu (1901), byla žena, 
navíc dokonce paní učitelka. Dnes to mají její následovníci ztížené tím, že místní policie dělá vše, aby jim v tom 
zabránila. Tak například i Souček si musel vymyslet chytrý plán, jak ji oklamat. Dole pod vodopády už ovšem nikoho 
nepřechytračíš, ale zase se vždycky někdo najde, kdo tě z vězení vyplatí...  
 
V městě u Niagary je ovšem také plno atrakcí: voskové muzeum (Louis Tussaud's, podobné tomu od Madame 
Tussaud's v Londýně), lanovka (podobná té naší na Petříně, ale kratší), museum Elvise Presleyho (podobné - vlastně 
ne, v České republice přece muzea zpěváků nejsou, nebo ano?). Pro nákupuchtivé turisty je tu plno obchodů i velké 
nákupní středisko Maple Leaf Village s jídelnami, lunaparkem a ohromným ruským kolem. Po prohlídce místních 
parků se také můžete třeba projet o něco níže kabelovou lanovkou přes řeku, přímo nad vířícími vodami Whirlpoolu. 



Kdo má ale rád přehled, ten si vyjede na Skylon Tower, věž, jejíž vrcholek je dvěstěčtyřícet metrů vysoko nad 
hladinou řeky (pod vodopády). Zde také hned může poobědvat v otáčecí restauraci, odkud je vidět postupně 
vodopády i celé okolí. 
 

 
O nedělích jezdíval s trampy na Sázavu a z měšťáka se pomalu stával zálesák. Nejprve to bylo jen o víkendech, ale 
později si postavil i chatu v Osadě Údolí Raků. To už s ním jezdila i jakási dívka, spolu sedávali u táboráku a zpívali 
trampské písně, plné romantiky a touhy po dálkách. Později přišla jiná dívka, ale ta stará, velká láska zůstává: 
Niagara. Vodopády, které proslavila píseň, kterou zase proslavily vodopády.  
Obracím se k muži u vodopádů: "Půjdeme, táto?" 
"Ještě chvíli, " odpovídá mi trochu zastřelým hlasem, aniž by se otočil. Myslí, že nevidím, jak si něco rozmazává po 
tváři...  
 
Pak se náš tramp oženil a zanedlouho se mu narodil i syn. A zase přišla světová válka, druhá - teď už je pro jistotu 
začali číslovat. Když ale spojenci vybombardovali blízké Vysočany (to se jim zrovna narodil druhý kluk), odvezl 
rodinu do bezpečí jižních Čech. Konečně přišel mír a my se zase vrátili do Prahy. Ale otec a syn nemají na sebe 
nikdy moc času: jen občas ještě zavezl kluka na osadu a zasedli k táboráku, kde pár kytar a okarina či harmonika 
stačila na celý trampský koncert. Táta jim pak musel vypravovat, jak poznal písničkáře Mottla a ti mladší poslouchali 
s obdivem, zatímco starší jen pokyvovali hlavami. Na závěr se pak na tátovu poctu pěla slavná Niagara, oslava lásky 
ztracené a právě proto věčné.  
 
Potom přišlo "vítězství lidu" a najednou, po tolika letech na ministerstvu, "odchází" do výroby: je teď dělníkem na 
vrtech v Ejpovicích, kde se konečně dočká penze. A zase přijdou vojáci, i když žádná válka není. Je to vlastně rekord: 
za jediný lidský život zažíl dvě světové války a jednu "spřátelenou" invazi. Alespoň, že ten starší kluk se dostal ven - 
říká si.  
 

 
Později, vlastně až po deseti letech, dostává povolení k návštěvě syna v Kanadě. A tak letí do země za vodou, o které 
zpívávali, že "třista mil je do Fort Adamsonu, možná, že i ještě víc" či že "na severu chatu měl dřevěnou, 
winchestrovka byla jeho ženou". I ten svůj ručně psaný trampský zpěvník si s sebou přinesl, i když nemusel - znali 
jsme přece ty všechny písně úplně nazpaměť. Hlavně "Niagaru": to se vždycky zlobil, když jsem při tom zpíval slova 
jiné, ne zrovna prostonárodní písně, a ještě repete ...  
 
Dnešní Kanada ho poněkud zklamala; hlavně ta její konzumní (rozuměj konzumující) společnost, kterou nedovedl 
pochopit. Abych ho potěšil, zajeli jsme spolu do indiánské Kaughnawagy, kde jsem ho vyfotil s náčelníkem 
Mohawků. Představil jsem ho ovšem jako šerifa z osady Pragawaga, což na chiefa udělalo nemalý dojem. Také jsem 
ho vyblejsknul u naší chaty na Huronu coby osamělého kovboje u ohně, jen s naším vlčákem Chuckym a s jezerem v 
pozadí. A ještě jednu fotku s kouřícími kolťáky, Smith-and-Wessony, mířícími přímo na kameru. U táboráku jsme si 
pak zazpívali prorocká slova písně: "a že ta Kanada, už není Kanada, a Manitou je na to sám"...  
 

 
Nejzajímavější ze všech pohledů je pochopitelně u hrany vodopádů. Tramp stojící přede mnou si ale dává na čas. 
Čekal na tenhle okamžik celý život, tak ho chce vychutnat. Jsem z to ho celý nervozní - ještě se musíme projít 
tunelem pod námi, kde si můžeme prohlídnout Niagarské vodopády pěkně zblízka a vyzvednout nepromokavé 
námořnické pláštěnky, abychom se mohli projet parníčkem, co nás zaveze po řece až pod vodopády. Nad propastí se 
zatím klene věčná duha a kdo vydrží až do noci, uvidí i hru barevných reflektorů a laserů. Na to už čas nemáme: 
podíváme se ještě do blízkého Marinelandu na cvičené velryby, delfíny a vedle v lesíku na pravé bizony...  
 
A jak jsem ta m stál, najednou jsem vám mu musel závidět: žil jsem sice různě po Kanadě i ve Státech, v Londýně i 
Tokyu a přece tady přede mnou stojí velký dobrodruh a cestovatel, který prožil větší dobrodružství než já. Necestoval 
s Canadian Pacific, ale jen lokálkou na Sázavu; nelovil losy ani lososy a nezdolal divoké proudy Orinoka, ale zato na 
kanoi ještě ty české, Svatojánské. Ono totiž záleží na tom, jak se to prožívá, jak do toho dáte celé srdce. Protože 



dobrodružství není dáno počtem majlí, které ujedeš či hranic, které přejedeš. Dobrodružství je vlastně zakleto v nás a 
je ho jen třeba objevit: není to cesta ven, ale spíše dovnitř. . . 
 

 
Poněkud zamlklí jsme přijeli k hranicím. Americký celník si prohlížel tátův pas a hbitě si spočítal, že má před sebou 
statného osmdesátníka. Nedalo mu to a povídá mi: "A čímpak byl váš otec, že se dožil tak velkého věku?" 
Přeložil jsem to tátovi a on hned ochotně vysvětloval: "Řekni mu, že jsem od mládí hodně trampoval!" 
 
Když už jsme byli zase v autě, obrátil se táta na mne a povídá: "Hele, nedělej ze mě blba - tolik anglicky umím - proč 
jsi mu neřekl, že jsem byl trampem?" 
"No víš", povídám, "tady to slovo znamená něco jiného."  
"A co jako? "  
"No, něco spíše jako tulák."  
"Ale to je dobře, to přece souhlasí," namítal táta. 
"Jo, a ty chceš, abych tohle vykřikoval na pohraničním přechodu?"  
Chtě-nechtě musel souhlasit, ale přesto se zeptal: "A co jsi mu tedy řekl?" 
"No co - že jsi byl úředníkem na ministerstvu!"  
Táta se zachechtal: "Jo, tak proto on se tak spokojeně usmíval..."  
 
Vyjeli jsme a náš stařičký Cutlass si to spokojeně pokašlával svými šedesáti majlemi za hodinu. Náhle jako by ze 
mne spadla všechna tíha - dovolená začala dobře a teď nás ještě čeká New Jersey a pirátský Avalon na pobřeží 
Atlantiku. Cítil jsem se fajn: asi se to na mě přeneslo s toho "tuláka", co seděl vedle mne.  
"A co takhle písničku, ctihodný kmete?" ptám se, abych ukázal dobrou vůli.  
"Samozřejmě, mladíče!" souhlasil táta.  
"A která by to jako měla být?" nahrávám mu. 
"No přece Niagara, ale ne abys mi ji zase mrvil," varoval mě.  
 
Ba ne, táto, po tom všem už bych ani nemohl, pomyslel jsem si. A tak jsem na to dupl, vítr nám cuchal vlasy a rval 
nám od úst slova té proslavené písně. Písně, která v sobě také skrývá jistě dobře míněné, i když zcela neúčinné 
varování, protože:  
 

"Komu vášeň v srdci hárá, 
tomu není pomoci!" 
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Král Broderik Devátý se od počátku zapsal do dějin jakožto tyran. Tak nám to řekl náš pan učitel, zvaný Kráťa. A my 
žáci páté A jsme se okamžitě na Broderika těšili, neboť jsme věděli, že z toho bude zase dlouhé vypravování - on tomu 
říkal skoropohádka - a nemusím snad ani dodávat, že to vůbec nebylo podle osnov. 
 
 

 
Abyste mi rozuměli: díky Kráťovi a jeho povídačkám jsme měli tu 
naši školu celkem rádi. Její stará, téměř historická budova se mi 
vždycky vybaví, vzpomínám-li někdy na mé dětství. I ten její zlatou 
barvou natřený nápis, který kupodivu přežil všechny -izmy : "Boj se 
boha, miluj vlast, práci a vědu!" A vzpomenu-li na naše učitele, jako 
první se mi vždycky vybaví právě náš Kráťa. 
 
Vlastně se jmenoval Kratochvíl, ale pro nás byl prostě Kráťa. Byl už 
dávno v penzi, ale ještě učil, aby si trochu přilepšil a asi také trochu z 
trucu. Na rozdíl od direktiv a instrukcí říkal totiž dětem pravdu, i 
když ne přímo, to pochopitelně nemohl. Uměl ji říkat chytře a 
vždycky to nějak zaobalil, ale my jsme mu rozuměli dobře, až moc 
dobře. Ovšem úřady o tomto kažení mládeže nic nevěděly; jak by 
ostatně mohly, od nás by se nikdo nic nedozvěděl. Což také svědčí o 
tom, jak hodně jsme už všichni byli od něho tou pravdou zkaženi. 
 
Teda všichni - až na Karla Roztrhala, který byl synem místního 
řezníka, jehož oblibou bylo zasednout za svůj zkrvavený pult a psát 
udání do uličního výboru - obzvláště na ty, co k němu nechodili 
nakupovat. Potřebné informace, vlastně jen drby, mu nosil jeho 
jediný syn Karel, co s námi chodil do třídy. Z těch jeho zpráv o 

Kráťovi ale nebyl starý Roztrhal nijak moudrý a i když učitele podezříval, přece jen si ho nedovolil udat, neboť 
nevěděl, jak to vše dát dohromady: pro něj to nemělo hlavu ani patu. Navíc si Franta Prášek, největší grázl ze třídy, 
jednou všiml, že si Karlík píše pod lavicí jakési záznamy - tak mu je sebral a my jsme se pak s potěšením dívali, jak je 
o přestávce na školním dvoře spálil. 
 
Ale vraťme se raději zpět k naší historce. Broderik, jak prohlásil Kráťa, byl král Posírie, tedy země Posírů - to prý byl 
takový národ ustrašenců, který málem zmizel z historie. Ovšem žádný člověk se tyranem nenarodí, tím se musí teprve 
stát a k tomu musí mít pochopitelně předpoklady - každý to dělat nemůže, že ano, na to musí být žaludek. 
" To nejde , aby si člověk řekl: tak a budu králem tyranem," prohlásil Kráťa.Za prvé musíte být samozřejmě králem, 
jenomže Broderik nejprve ani tím králem nebyl. To přišlo až později, když otrávil svého staršího bratra a pak dal hned 
regenta, kterého mu ustanovil zemský sněm, popravit za vlastizradu. "  
 
A zatímco jiní v jeho věku ještě pořád trhali mouchám křidélka nebo zapalovali kočkám ocas, politý smolou, Broderik 
se už zapisoval do historie. Hrůzostrašné historky o jeho činech se nesly královstvím. Svého učitele slohové posírštiny 
prý nechal na místě za trest sníst všech sedm dílů posírské učebnice pravopisu. Ubohý kantor jich strávil jen šest, tím 
sedmým se zalkl, takže se chudák ani nedostal k nepravidelným slovesům, ač to byla jeho nejoblíbenější část. " Já vím, 
co si teď žáci myslíte!" zahrozil Kráťa prstem, což vyvolalo v třídě bouřlivý smích. 
 
Své ministry pak nechal král Broderik uvařit v oleji a později došlo i na šlechtu a drobný lid. Hledáním důvodů se 



ovšem nezdržoval, ty vymýšlel, až když diktoval historii svého panování převorovi Anselmovi z kláštera na řece 
Drahotě. A Anselm pilně zapisoval, věda, že kdyby to nezapsal on, zapisoval by to někdo jiný a hned první zápis by 
byl , o jeho - tedy Anselmově - exekuci. 
 
A tak se králova sláva či spíše strach z něho šířil po celé zemi a donesl se až do ciziny. Pak vyzval sousední krále, aby 
ho kopírovali a ty, co to neučinili, vojskem porazil a za živa usmažil. Ovšem samotné popravy už krále také nebavily, 
hledal tedy inspiraci v knihách. Začetl se do "Čachtické bílé paní", přelouskal "Paměti kata Mydláře" i Schillerova 
"Dona Carlose". Ale jeho nejoblíbenější četbou zůstaly přece jen seznamy popravených Posírů. Ani staré způsoby 
mučení mu už nestačily; založil při starodávné posírské universitě Fakultu katologie a hned se jmenoval děkanem. A 
když se vedoucímu Katedry pokročilých mučení, profesorovi Omnibusovi podařilo vylepšit "šroubový drtič končetin 
horních i dolních", král měl z toho takovou radost, že mu hned sám nasadil palečnice a vlastnoručně mu ukroutil oba 
palce. 
 
Ale ani to mu nestačilo. Zavedl tak zvané sedmileté exekuční plány a kontroloval přísně jejich plnění. Pod heslem 
"Mučit se, mučit se, mučit se!" se snažil zmobilizovat celý národ. Chtěl, aby se lidé i tak nějak sami zapojovali do 
mučících procesů. Těm nejdůvěryhodnějším dokonce nařídil, aby mu donášeli na druhé a tím pomohli plnit a 
překračovat exekuční plány. 
 
Výsledek se po čase dostavil, ale nebylo to přesně to, co chtěl. Nejlépe to bylo vidět, když na celostátní svátek Morany 
lidé vynášeli v průvodech Smrtku a nesli předem schválené transparenty s nápisy jako třeba "Královská mučírna - náš 
vzor!" anebo "S královským popravčím na věčné časy!" Ukázalo se totiž, že se pochodů rok co rok zúčastnilo méně a 
méně lidí. Ne že by nechtěli, ale jelikož exekuční plány byly tak dobře plněny a dokonce překračovány, lidí ubývalo a 
noví se tak rychle nerodili - nikdo nechtěl ubohá nebožátka přivést do takového světa. Na rozdíl od exekucí také vázla 
přidružená výroba a nedostatek rakví vážně narušoval organizování sdružených kolektivních pohřbů. Také náhrobních 
kamenů byl stále nedostatek, i když kameníci tesali přesčas. Lidí na polích ubývalo a přestože král vyhnal do polí 
žactvo školou povinné - anebo snad právě proto - královstvím se šířil hladomor a z nedostatku obětí začalo pokulhávat 
i plnění plánu poprav. 
 
 
To už se ovšem nedalo ututlat ani před králem a ten se hrozně rozčilil: "Ti ulejváci mi tady budou umírat přirozenou 
smrtí a já nemám dost lidí ani na exekuce!" A protože nic lepšího neznal, nařídil zase popravit všechny své ministry. 
To mu ovšem nijak nepomohlo a plán se pořád neplnil. Obrátil se tedy na své učence a študované lidi. Těch už ale také 
moc nezůstalo a ti, co zbyli se zahrabali do svých disertací a už je nikdo nenašel. A jak je tak hledali po fakultách, 
našli tam i stařičkého pedela - to je takový ten universitní sluha - co tam zrovna občas zametal a předvedli ho ke 
královi. Ten uvítal, že jde o zástupce pracující třídy a hned ho jmenoval vedoucím plánovacího úřadu a ještě státním 
radou a poradou. Ale nový rada-pedel si s tím sám nevěděl rady, tož se obrátil se svým problémem na svou chytrou 
dceru Kateřinu. "Řekni královi, ať se zeptá kartářky," pravila Kateřina a tak i se stalo. 
 
Kartářství už v té době bylo velmi dobré zaměstnání, skoro tak dobré jako dělat dvorního šaška. Hádat z karet osud je 
totiž hrozně lehké, neboť když to nevyjde, můžete za to vinit jenom osud a ten se nedá ani opravit, ani popravit. Baba 
kartářka se sice ukázala chtivá peněz, ale těch měl král dost a tak jí bohatě zaplatil a baba mu poradila: zaviňuje to prý 
stoletá kletba na jeho rodu a to kouzlo se dá zlomit pouze tak, že se musí do měsíce oženit. Ale že si má vzít jen tu, 
která ho bude opravdu upřímně milovat, jinak se kouzlo ještě víc utvrdí! 
 
A král byl rád, že mu konečně někdo poradil a hned nařídil, ať mu tu nevěstu seženou, i kdyby měli použít všech 
mučidel, co jich království má v provozu i ve skladech. A hned povýšil Plusminusa - tak se jmenoval onen otec chytré 
Kateřiny - na státního kancléře a pověřil ho výběrem nevěsty. I nechali vybubnovat po celém království, aby se 
všechny kandidátky, ať už panny, vdovy či osoby rozvedené, přihlásily u vrátného na královském hradě. 
 
I objevily se pod hradem dlouhé řady čekatelek, neboť vězte, že král byl, je a bude vždycky dobrá partie, tyran či 
netyran. Byly tam i takové, které by se vdaly třeba i za hrobníka, protože to bylo zaměstnání jisté a dobře placené. Jiné 
tam zase přišly jen proto, aby se jejich děti dostaly na vysokou školu a jedna paní si dokonce omylem myslela, že je to 
fronta na maso. Mladých děvčat se přihlásilo málo, většinou jen staré panny a to ještě ty nejošklivější, které by si 
nevzal dokonce ani sám kat. 
 



I oznámili jim, že nevěsta musí krále upřímně milovat - co jim ale předem neřekli, bylo to, jak budou tu nevěstu 
vybírat. Aby totiž bylo jasné, že dotyčná nevěsta-kandidátka opravdu krále miluje, měla být každá z nich podrobena 
zvláštnímu mučení. Ta, která to mučení vydrží, rozhodl král, jen ta má Moje Veličenstvo opravdu upřímně ráda. 
"Takový to byl hlupák," dodal Kráťa a my se tomu zase všichni srdečně zasmáli. 
 
Pochopitelně žádná z těch žen to rafinované mučení nevydržela a tak je denně královští mušketýři odváděli z mučírny 
hned na popraviště: tuhle na čtvrcení, jinou na pranýř, některé upálit a jiné zase trhat koňmi. Ale čas utíkal, blížil se 
konec měsíce a nevěsta nikde. I nechal si král znovu zavolat kancléře, a řekl, že ho za to činí osobně zodpovědným a 
zítra že mu musí přivést tu nevěstu, jinak že jistě ví, co ho čeká. Chudák starý Plusminus ovšem dobře věděl, co ho 
čeká, jenže kde najít nevěstu, která by takového krále opravdu milovala? Teda kromě přestárlých členek t.zv. 
Královské strany starých panen, ale o ty král vůbec nestál. I smutně odešel domů, složil svou prošedivělou hlavu do 
dlaní, zavzpomínal na zlaté časy, když byl ještě pedelem a rozplakal se. Už už se viděl celý vpletený do kola - jen 
škorně mu koukaly - a naříkal a tak pořád dokola. 
 
A v té chvíli mu někdo položil ruku na rameno - byla to jeho milovaná dcera Kateřina - a pravila... "No ale že zrovna 
zazvonilo, dokončíme to zítra," přestal Kráťa, jako obvykle v nejlepším. Byli jsme sice napjati jak struna a hlavně 
zvědaví, jak se z toho všeho Kráťa vyplete, hlavně teda toho Plusminusa z toho jeho kola, ale co se dalo dělat, museli 
jsme čekat!  
 

Na druhý den přišel náš Kráťa do třídy a povídá: "Tak co, děti, co mu asi ta jeho dcera řekla?" Hádali jsme leccos, ale 
nakonec jsme se shodli, že to, že krále už od malička milovala. Teda ne, že by ho obdivovala proto, že byl takový 
kruťas, právě naopak, ona ho milovala a chtěla z něho udělat dobráka. "Ale dítě", zhrozil se Plusminus, "vždyť my 
jsme zapomněli na to mučení - jakpak ty to holka proboha vydržíš?" "Nevydržím, tatínku a ani nemusím," odvětila 
chytrá dcera. "Řekneš prostě panu králi, ať si radši znovu zajde za tou kartářkou a zeptá se jí, jak že se ta pravá nevěsta 
správně pozná." 
 
Dříve poděšený, nyní spíše potěšený otec zakroutil hlavou, ale šel. No a to už jistě také uhodnete, že kartářka králi z 
karet vyluštila datum narození jeho nevěsty a náhodou to byl zrovna ten den, kdy se narodila chytrá Kateřina. A byla 
slavná svatba a z krále se po čase skutečně stal dobrák a když mu někdo (většinou ale jen cizinci) chtěl připomenout 
jeho kruťáckou minulost, vždycky říkal :"Ale lidičky, vždyť to už je tak dávno... já si nic nepamatuju... ale mluvme 
radši o něčem hezkém... "  
 
A bylo na něm vidět, že mu ta dobrota svědčí. A lidé z Posírie byli také šťastni, neboť věděli, že už nevymřou a říkali: 
" Jo, kdepak naše Katka, ta i z kata udělá dobráka!" A také kartářka byla šťastná, protože to totiž nebyl nikdo jiný, než 
sama přestrojená paní Plusminusová, její matka a sama to všecko se svou dcerou vymyslela. Starému Plusminusovi o 
tom všem ovšem nic nepověděly, protože takové věci se přece mužským neříkají, že ano.  
 

V té chvíli se otevřely dveře a vešel náš ředitel, kterému jsme říkali Píďa a za ním starý Roztrhal, kterému jsme 
neříkali nijak, jenom 'řezník'. Postavili se oba u tabule a Píďa hned spustil: " Tak děti, tady vám přivádím otce jednoho 
našeho žáka, který mě informoval, že vám tu učitel Kratochvíl říká protistátní řeči. Ale my už mu ukážeme, kdo v 
tomhle státě vládne, my s ním zatočíme. Potřebujeme ale dobrovolníky, co nám to všecko dosvědčí." 
 
Čekal dlouho, ale nikdo se nepřihlásil. "No tak co třeba ty, Dobráčku?" zeptal se největšího šprťáka třídy. "Co vám 
tady říkal protistátního?"  
"Prosím on proti státnímu nic neříkal," prohlásil s nevinným pohledem Tonda Dobráček.  
"Nech si ty vtipy, ty lumpe!" rozčilil se Píďa, a zkoušel to jinde. "No tak třeba ty, Haničko - copak vám to učitel říkal o 
hlavě našeho státu?" vyštěkl na naši spolužačku Konipáskovou, o které se všeobecně vědělo, že co neví, to neřekne. 
"Prosím, on... on o žádné hlavě nemluvil, jen o princezně Kateřince," vypovídala Hanka celkem po pravdě, i když 
poněkud nepřesně.  
 
Vida, že Píďa ztrácí půdu pod nohama, řezník Roztrhal se vmísil do vyšetřování. Obrátil se na svého syna a vítězně 



prohodil: "No tak to řekni ty, Karlíku, no neboj se, jen to řekni! Vstaň a pověz nám tady, jakou tady váš učitel vedl 
štvavou propagandu!" 
 
Karlík se poslušně postavil v lavici, ale kupodivu ne už tak poslušně vyhrkl: "Nic tady nevedl! A já se ti už na to tvoje 
pitomý udávání vykašlu!" A aby to také potvrdil, hned si zase sedl a založil si ruce na prsou, tak jak to viděl dělat ve 
filmu o Janu Roháči z Dubé. 
 
A pak se to stalo: Jenda Nedbalých - do kterého by to teda nikdo nikdy vůbec neřekl - vám najednou vstal a začal 
zničehonic tleskat. A také my ostatní jsme jeden po druhém vstávali a také jsme tleskali; jednak Karlíkovi, že se ozval 
a jednak asi proto, že už jsme se nechtěli pořád jenom blbě bát nějakých udavačů ... 
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Když se Billy narodil, byla zrovna bouře: blesky se křižovaly, hrom burácel a lilo jako z konve. Samotná příroda se 
tak bránila jeho příchodu na svět, leč marně. Hned první rok se Billy naučil sám od sebe mluvit, asi protože se nudil. 
Neměl si totiž s kým povídat a tak si mluvil sám se sebou, což mu už zůstalo. Pravda, nejprve to bylo spíše takové ga-
ga a gu-gu, později už více inteligentní ham-ham a kuči-kuči, ale to už ho zase naučili občasní návštěvníci sirotčince.  
 

 
Ve škole mu to šlo dobře a brzo předběhl celou třídu. Ostatní děti ho 
měly za šplhouna a jeho projevy, kdy jim citoval latinsky Ovidia je 
jednou dokonce tak naštvaly, že mu i nabily. Když si pak místo 
násobilky Billy řešil pod lavicí integrální rovnice a písmo Inků, dostal i 
své přízvisko: Billy Blb. Ani učitelé či učitelky ho neměli rádi, neboť 
jim kladl otázky, na které neznali odpovědi. To už ale Billy nebydlel v 
sirotčinci, ale u rodiny, která ho adaptovala, i to i s jeho přízviskem, 
pod kterým ho dokonce omylem jednou zapsal i učitel do třídní knihy. 
 
Billy měl vůbec divný názor na svět: neuznával předpisy a nařízení a 
dokonce to dokázal i logicky vysvětlit, proč je neuznává. A co bylo 
horší: on o všem pochyboval a svoje pochyby vyslovoval nahlas. Tak 
například. Proč někdo může dělat chyby a jiný nesmí? Proč někdo 
může krást a jiný ne? Proč se lže, když je to tak nelogické? Prostě 
takové ty věci, o kterých my, normální lidé, nepřemýšlíme, protože 
bychom se z toho museli zbláznit. 
 
A tak Billy vyrůstal a čím víc věděl, tím víc ho ty pochyby trápily. 
Také když se poprvé zamiloval, nemohl pochopit, proč se děvčata 
tetelí radostí, když jim někdo přinese květiny. A proč oceňují hochy 
podle darů, které jim dávají a ne podle lásky, kterou k nim cítí? Jistě 

chápete, že mu jeho dívka ty jeho úvahy dlouho netolerovala . . . 
 
Horší bylo, že mu také navždy zůstala ta jeho přezdívka z dětství: všichni si totiž mysleli, že mu docela dobře pasuje. 
A tak když Billy odmaturoval, odstěhoval se na sever a našel si tam místo knihovníka v malé obecní knihovně. Plat 
měl sice hrozně malý, ale zato bylo kolem něho všechno to, co měl nejradši - totiž knihy. Ty ho nikdy nezklamaly, i 
když, pravda, žít se podle nich nedalo. Ale nakonec mu přece jen nestačily: toužil najít někoho, kdo by mu rozuměl, 
kdo by si ho vážil, jinak řečeno, přítele. Ale ani v tom neuspěl: lidé is ho sice vážili, říkali mu "náš pan knihovník", 
ale jinak si ho nevšímali a domů na oběd ho nikdy nepozvali. 

 
Jednou přišla do knihovny mladá, krásná dívka a s Billym se zatočil celý ten jeho knihomolský svět. Nejprve 
nevěděl, co se děje - pravou lásku ještě nepoznal. Najednou se mu hrozně chtělo ji líbat a objímat. Ovládl se a snažil 
se pak na ni přes týden zapomenout. Ale v pondělí tam byla dívka znova a i to jeho chtění se vrátilo. Tentokrát bylo 
ale daleko těžší to zapudit. A dívka pravidelně přicházela a Billy pociťoval a zapuzoval, ale to druhé už daleko méně. 
 
Věděl, že by měl dívku někam pozvat, ale když ji oslovil, zakoktal se tak, že nemohl ani dokončit větu. Dívka mu se 
smíchem napovídala a nakonec řekla , že ano, že tedy přijímá. Když ji zavedl do restaurace, tak se konečně Billy 



rozpovídal. "To je zajímavé,"; řekla dívka se smíchem, "myslela jsem, že máte vadu řeči." A zcela uspokojena, zhltla 
pak vše, co jim na stůl přinesli. Měla totiž velký apetit a to nejen na jídlo . . . 
 
A tak spolu začali chodit a později i ležet. Billy byl šťastný jako -, no prostě moc. Flora - tak se ta dívka jmenovala - 
měla ovšem velké nároky, nejen na jídlo, ale i na dárky a na ty už jeho knihovnický plat nestačil. Když se jí s tím 
svěřil, pohrozila mu, že mu přestane věnovat svou přízeň. Prosil jí a sliboval, že určitě na něco přijde, jak vydělat 
peníze. Chodil pak ještě navíc do lesa kácet dříví, ale ani to nestačilo. Tak ještě po nocích pracoval na nějakém 
patentu, ale pak s hrůzou zjistil, že objevil něco, co už dávno patentováno bylo. 
 
Pak se stalo, že mu oznámila s pláčem, že její bratr Fred má velký dluh a když ho do měsíce nesplatí, že mu mafie 
usekne obě ruce, teda Fredovi, abyste rozuměli. Billy opět řekl, že na něco přijde, ale to už to Flora tak nenechala. 
"Ty bys sotva na něco sám přišel," řekla, "já musím přemýšlet za nás za oba." A vymyslela plán, jak přijít k penězům 
- nic zvlášť originálního, prostě vyloupit banku. Přinesla Billymu masku na obličej, plastickou pistolku z hračkářství 
a hlavně brašnu na peníze. A Billy šel. Nebudete tomu věřit, ale loupež se opravdu povedla. Když ale Billy odcházel, 
tak po něm hlídač v bance, kterého Billy zapomněl odzbrojit, střelil a prostřelil mu hrudník. 
 
Billy se dopotácel k autu a odjel za město, kde už na něj čekala Flora s Fredem, o kterém mu prozradila, že není sice 
její bratr, ale zato je její milenec. Sebrali peníze, ale když chtěl Billy jet s nimi, Fred ho srazil k zemi. Billy, který už 
teď hodně krvácel, se ještě zeptal, proč s ním tak zacházejí, na což Flora řekla: "Ty jsi ale hroznej blbec!" A odjeli. 
Než mu to mohlo dojít, tak omdlel a než ho lidé našli, tak vykrvácel. 
 
Na úřadě zjistili, odkud vlastně pochází a tak ho chtěli poslat v rakvi domů, ať si ho pohřbí jeho rodáci. Ti nejprve 
odmítali, ale když zjistili, že mu knihovna dluží ještě jeden plat, ochotně souhlasili. Když otevřeli rakev, povídá 
mladý hrobník: "A hele, Billy Blb! Tak se nám zase vrátil!" Dali mu jen prostý, dřevěný kříž, s vyrytým nápisem 
"BILLY". Nějaký šprýmař tam pak ještě křídou připsal slovo "BLB". To tam pak zůstalo ještě hodně dlouho, než to 
podzimní deště milosrdně smyly . . .  
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V době mého mládí, plného idealizmu, jsem se rozmýšlel, čím budu. Nevím už, proč jsem se tehdy chtěl stát zrovna 
lékařem, snad proto, že jsem už od malička trpěl různými nemocemi, takže jsem byl často i v nemocnici a viděl, jak 
lidé trpí a jak je nutno jim pomáhat. Ano, tak například už od konce války jsem trpěl na nedostatek bílých krvinek - 
jako ostatně řada dětí, podvyživených díky protektorátní stravě - pročež jsem musel pak jíst syrová játra a popíjet 
rajskou šťávu z plechovek UNRRA. Tu rajskou jsem nenáviděl, ale naštěstí ji jiné děti ochotně vyměňovaly za burské 
oříšky (v poměru pět litrových konzerv šťávy k jedné malé konzerviččce buráčků).  
Pak přišel dětský revmatismus, to když jsem nemohl ani chodit, zánět ledvin a jiné. A to ani nepočítám zápal slepého 
střeva nebo to, jak mě na ulici porazilo auto. Ale tím vás nebudu zdržovat, o tom by nebyla esej, ale celá kniha. Ano, 
bylo to asi to pochopení pro nemocné, jejich útrapy a bolesti, co mě vedlo k názoru, že být lékařem je povolání 
ušlechtilé, nad které prostě není. Což si mimochodem myslím dodnes - asi proto, že jsem se sám lékařem nestal.  
 

 
Naopak to, proč jsem se nestal lékařem, si pamatuji docela přesně. Bylo to při četbě jedné z Maupassantových 
povídek, kdy se mi ledacos vyjasnilo. Maupassant byl u nás v rodině vůbec velmi populární - tak například moje a 
bratrovo jméno bylo, i když; v opačném pořadí, vybráno podle povídky (nebo románu?) Petr a Jan. Ta povídka, která 
mi otevřela oči, byl taková krátká story o venkovském lékaři, jehož syn onemocní a otec, který ho tolik miluje a bojí 
se, aby mu místo vyléčení naopak neublížil, se nemůže rozhodnout pro správnou diagnózu. Dítě ovšem zemřelo a s 
ním i moje rozhodnutí se stát lékařem. 
 
Uvědomil jsme si totiž, že to není tak lehké, rozhodovat o osudech lidí, hlavně když je máme moc rádi. Hrát si na 
Boha, kterým nejsem. Potlačit impulsy milosrdenství, když víme, že to pacientovi ublíží. Kolik vojáků za války 
zemřelo, když jim lidé dali napít vody, ačkoliv měli břišní zranění? Ano, většinou to bylo z neznalosti, ale kolikrát i 
my uděláme z dobroty srdce něco, co druhým vlastně jenom ublíží? A tak jsem tehdy zkoumal své svědomí a poznal 
jsem, že bych to nedokázal - chladnokrevně udělat diagnózu někomu, kterého vidím, jak trpí. Nemám k tomu prostě 
tu chladnokrevnost, ale zaplať pánbůh za to, že ti naši lékaři ji mají. 
 
Pravda, našel jsem si jiný zájem a rozhodl jsem se pro obor, kde nejde o život a kde nemohu nikomu vážně ublížit. 
Ale poznal jsem, že ani tam to není lehké: pokud děláte něco, co opravdu milujete, tak vás každý neúspěch bolí třikrát 
víc, než kdybyste to dělali bez emocí. Jistě, každý úspěch vám to zase mnohokrát vynahradí - ale ten pocit osobní 
zodpovědnosti zůstává, i když nemusíme mít hned i ten pocit viny. Dělat práci pořádně přece také znamená nebrat 
vždycky ohled jen na lidi, ne? 
 
A vidíte, to je právě ten nesmysl: lidé mají být vždy to první a poslední - koneckonců všechno, co děláme, je pro lidi. 
Dobrý profesionál musí brát ohled na lidi vždycky. Nemyslím napožadavky všech lidí, ale tak, aby to, co dělá, 
přispívalo k všeobecnému pokroku a štěstí lidstva. Když na to pomyslím, tak v tomto směru není žádný obor lepší či 
horší, to si jen tak myslíme. Je jen dobrá, nebo špatná práce, kterou odvádíme.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : VZPOMÍNKA NA JANA BENEŠE  
 
 
 

 
 
1. června zemřel Jan Beneš (26. brezna 1936 Praha), český spisovatel a vlastenec. Ano, dnes, kdy už to slovo pro 
hodně lidí skoro nic neznamená, je těžké pochopit, že se někdo pro vlast mohl nechat i zavřít, dokonce dvakrát. Ale měl 
to asi v rodině, jeho otec byl legionář a tchána mu popravili nacisté. Po ruské invazi odešel za moře, kde učil češtinu a 
literaturu.  
 
Vzpomínám, jak jsem v devadesátých letech mluvil v Kalifornii s bývalým důstojníkem americké armády, kterého kdysi 
učil. Vzpomínal, jak prý tehdy Beneš často mluvíval o "žluté" Praze (asi myslel o "zlaté" Praze, on už ten oficír z té 
češtiny asi leccos pozapomněl :-) a že na ně udělal silný dojem tím, jak byl hrdý na své své češství.  
 
Po sametu se Beneš vrátil domů, ani jinak nemohl. Svou přímou řečí si nadělal nejen hodně nepřátel, ale i celou řadu 
dobrých přátel. Asi proto, že Jan Beneš byl asi opravdu náš poslední opravdový vlastenec.  
 
Jeho slajdshow najdete ještě na Netu, ťukněte si zde  
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Potkal jsem starého Hinkenteufela před mnoha lety, jednou na výletě v Jizerských horách. Když na to pomyslím, 
pořád si ještě nejsem jist, zda jsem ho skutečně potkal - ale když to všecko uvážím, kdo jiný to mohl být?  
 

 
Stalo se to v jednom z těch zimních dnů, slunečných a slibných; pokud víte, co tím míním. Vy, co máte rádi výlety na 
lyžích, to jistě pochopíte: takový den svádí vydat se na hory a využít každé minuty. Rozhodl jsme se tedy, že to je 
ideální den na to, abych sebral lyže a vyrazil někam, kamkoliv. Hlavně dost daleko, kochat se okolním tichem a 
zvukem lyží šustících po čerstvém sněhu. Ano, a naslouchat té nádherné samotě bez lidí, té hlavně. Dříve jsem chodil 
často na takové výlety a i dnes se ještě občas odvážu a jdu . . . 
 
Jak už jsem řekl, den to byl perfektní: bylo chladno, ale slunečno. Několik centimetrů čerstvého sněhu pokrývalo 
silnou vrstvu toho starého a jeho povrch se leskl, jak se slunce odráželo od sněhových vloček. Cítil jsem se dobře, 
dostal jsem najednou nějakou sebedůvěru a tak jsem si zvolil jako cíl Jizerku, malé, skoro opuštěné místo nahoře na 
náhorní plošině, asi patnáct kilometrů vzdálené. Byla to taková poloprázdná vesnička, domov dřevorubců a jejich 
rodin, umístěná na pokraji ohromného lesa, který se odtamtud táhne až do Polska. Je to téměř třicet kilometrů samých 
smrků, kosodřeviny a rašelinišť. Ta se tam také dobývá po celý rok, kromě zimy ovšem.  
 
Trail, který jsem si vybral, byl pokryt čerstvým sněhem, ale několikrát jsem ho předtím šel a rozhodně jsem se nebál, 
že se ztratím. Cestu jsem znal a kormě toho jsem měl kompas a mapu v batohu. Mapa ovšem byla zbytečná, protože 
můj trail na ni vyznačen nebyl, ale kompas byl rozhodně důležitý.  
 
Poslední třetinu cesty jsem totiž musel sejít s trailu a brát to lesem, rovnou přes kopce, aniž bych je musel zdlouhavě 
obcházet. Vesnice Jizerka byla pojmenována podle říčky, která tam protéká. Ve středověku to bylo místo bohaté na 
drahokamy a polodrahokamy, některé tak vzácné, že se sem sjížděli prospektoři až z Itálie; i Rudolf II tam poslal 
svého odborníka. Jak šel čas, zdroj se vyčerpal, místo ztratilo svou slávu a dnes už tu je jen pár chalup a škola. 
Na mé cestě jsem ovšem musel projít údolím Protržené přehrady na Bílé Desné. Úředně se jí říkalo Stará přehrada, 
ale my ji prostě říkali "Protržená" a to ze zcela dobrého důvodu. Na začátku tohoto století tam totiž postavili přehrady 
dvě a říkalo se, že ta starší byla postavena nějak moc rychle a šetřilo se materiálem. 18. září 1916 se protrhla a 260 
tisíc kubíků vody se řítilo do údolí a hnalo před sebou dřevo, dobytek, dokonce i domy. Šedesát dva lidí přitom 
zahynulo a kolaudační inženýr spáchal sebevraždu - bylo to takové neštěstí, že zpráva o tom obletěla celý svět. Ještě 
dnes je možno vidět balvany, které vodní vlna vyvrhla na břeh řeky, některé dokonce tak velké, jako malý náklaďák. 
 
Ta druhá, "nová" přehrada, nepříliš daleko od té první, se nazývá Darré či Souš, a je položena níže, na řece Černá 
Desná. Bývalo to místo kempovací a rekreační, ale dnes je to jen rezervoár pitné vody pro celý kraj a kempovat se 
tam nesmí. Když jsem byl ještě kluk, chodívali jsme tam prolézat podzemní tunel, který obě přehrady spojoval. Strop 
se místy propadl a do ruin se dalo vlézt, na několika místech. Stavěna spíše jako katakomby, jeho chodba měla strop 
pokrytý netopýry a pološero tunelu nás lákalo k dobrodružství. Bylo to místo téměř strašidelné a jak už jste asi uhodli 
- my kluci jsme ho milovali.  
 

Tentokrát jsem se ani nezastavil a nerozhlížel kolem, ale pokračoval jsem dál, nahoru přes kopce. Musel jsem totiž 
ještě obejít právě tu "novou" přehradu a tak jsem bez přestávky šlapal, až jsem se dostal na Jizerku. Byl jsem celkem 
pořád ještě v dobrém stavu, snad proto, že jsem byl celodennímu lyžování zvyklý - začal jsem lyžovat už v šesti 
letech. Nejprve jsem si troufal na výlety jen s otcem, později i s kamarády. Jak jsme vyrůstali, moji přátele se vrhli na 



zcela jiné sporty, většinou běhat za děvčaty nebo pít pivo, takže nemělo smysl je žádat, aby ještě chodili na takové 
výlety. Ještě později, to už jsem žil permanentně v Praze, jsem sice věnoval čas hlavně svému osobnímu a 
profesionálnímu životu, ale přesto jsem každou zimu odjížděl vlakem do hor "na lyže". 
 
Většinou jsem tehdy sjížděl sjezdovky či moguly a to nejraději přímo lesem, jenže pak jsem měl ve 24 letech 
lyžařský úraz. Řekl bych poměrně hloupý úraz, neboť jsem v plné jízdě narazil na strom a rozdrtil jsem si čéšku v 
levém koleně, na šest kusů. Naštěstí jsem byl převezen do Prahy na Bulovku, kde mě operoval oficiální lékař českého 
hokejového týmu, pro kterého byla taková zranění zřejmě běžná. Zbytky čéšky odoperoval a horní a dolní šlachy 
sešil. Trvalo mi to půl roku, než jsem se zase naučil chodit, ale jejich předpověď, že už nikdy nebudu lyžovat, se 
nesplnila. Ovšem sjezd ze začátku nepadal vůbec v úvahu - na ten jsem si troufl až další rok - a tak jsem se věnoval 
běhu na lyžích. A výlet na Jizerku byl jeden z prvních, co jsem pak podniknul.  
 

Vylovil jsem dva sendviče, které jsem s sebou nesl na posilněnou jakožto rychlý, improvizovaný oběd. Čaj v 
termosce byl příjemně horký a tehdy jsem vlastně poprvé zjistil, že jsem unaven, hlavně tedy moje nohy. Asi jsem po 
úrazu už nebyl v tak dobré kondici, jak jsem si myslel. Dobrá, řekl jsem si, bude mi to tedy trvat déle, ale domů se 
dostat musím. Brzo jsem tedy vyrazil zase na cestu zpět.  
 
cesta vedla hlavně dolů a sjíždělo se mi dobře. Terén nebyl prudký a vše klapalo, až do té doby, kdy jsem se 
přibližoval k Protržené. Náhle, jakoby odnikud, se objevil mrak, který pokryl slunce mlhavým závojem, jenž 
nesliboval nic dobrého. Mohlo to znamenat jen jedno: sníh a to hodně sněhu. Nemusel jsem na něj čekat dlouho: 
první shíh padal ještě řídce, takové ty jemné vločky, lehce usedající na mou čapku a ramena. Pak sněžení zhoustlo a 
viditelnost se zhoršila. A když jsem přešel Protrženou a začal se opět vzdalovat, to už to bylo dost špatné - ale to 
horší mělo ještě přijít: sněhová bouře. Nejprve mě to nijak nepoplašilo: byl jsem už v mnoha bouřích, několikrát i 
docela sám, ale vždycky to bylo blízko k domovu. Neměl jsem teď ale čas myslet na to, co se může stát, pokračoval 
jsem prostě v jízdě a zvyšoval rychlost. Bohužel jsem se zároveň přibližoval centru bouře.  
 
Nebe podstatně ztmavělo, jako když někdo najednou zatáhne černou oponu. Pak se stalo něco neuvěřitelného, něco, 
co jsem neviděl nikdy předtím, ani potom: hromy a blesky a to prosím ve sněhové bouři! Byl to úžasný pohled: něco 
jako rachejtle a občas jako mávnutí ohnivým mečem, zvuk, jako když se něco trhá a pak ten hrom při nárazu. 
Pokračoval jsem dál, ale pak jsem se musel zastavit: neviděl jsem dopředu ani dozadu a moje ranní stopy teď byly 
teď plně přikryty novým sněhem. 
Nalevo ode mne byl hustý les, schoval jsem se tedy v něm, abych se ochránil před sněhem a větrem. Později jsem 
zažil blizzardy na kanadských prérijích i jeden velký v Montrealu, kde ještě na jaře nacházeli pod sněhem zmrzlá těla 
těch, co to nepřežili. Ale věřím, že ta bouře nahoře na Protržené byla v něčem ještě horší, ještě děsivější. Není divu, 
že lidé považovali Protrženou za místo prokleté.  
 
Musel jsem se té myšlence zasmát, ale brzo mě smích přešel. Vzpomněl jsem si, jak v blízkých Krkonoších zahynuli 
v takové bouři v roce 1913 při závodech lyžaři Hanč a Vrbata. Když je konečně nalezli, bylo už pozdě. 
 
Nu já jsem také několikrát předtím zabloudil, ale jen v létě. Sbíral jsem kdesi na severu houby a jak jsem se točil 
dokola, ztratil jsem orientaci.. V místě, kde byl les tak hustý jako je kanadská bush, se vám to může lehce stát. Jednou 
jsem dokonce musel vylézt na triangulanční věž, postavenou mnoho let předtím, když trigonometři mapovali tuhle 
část Čech. Bohužel staré dřevo bylo značně nahnilé a v pátém poschodí věže se pode mnou zlomil žebřík, který 
spojuje jednotlivá patra. Téměř jsem spadl a padal bych pak až na zem, jelikož patra jsou vlastně bez podlah - jen 
několik prken, aby se člověk dostal k dalšímu žebříku. Nějak jsem se pak dostal dolů, kde jsem se delší dobu snažil 
uklidnit třesení v kolenou. 
Když se mi to konečně podařilo, rozhodl jsem se, že stejně musím nahoru, až úplně nahoru, jinak bych se nedozvěděl, 
kde jsem. Jak se mi to podařilo, to už nevím, ale stále ještě schovávám pro štěstí rezavý hřebík, který jsem pak vytáhl 
z vrcholu věže. Nemusím asi říkat, že je to právě od té doby, co s sebou také beru kompas. Když jsem slézal s věže, 
všiml jsem si dvou osamělých křížů na pokraji skály a položil jsem k nim tehdy květiny. Později, jsem se dozvěděl, 
že to bylo místo, kde se zřítili dva dělníci, když tu věž stavěli.  
 



Vzpomínka na ně mi prokmitla hlavou, když jsem se schovával v té sněhové bouři u Protržené. Také takové prokleté 
místo, napadlo mi. Stále ještě sněžilo, ale bouře se přesunovala dál. Nebe trochu zesvětlelo, ale ne na dlouho: ztratil 
jsem bouří téměř hodinu a blížil se večer. Musel jsem se rozhodnout, co budu dělat dál. Vylezl jsem z lesa a podíval 
jsem se kolem, ale nic mi nepomáhalo v orientaci. Byl jsem na nějaké velké louce, kde bylo jen pár zmrzlých kamenů 
a tu a tam osamělý strom s jeřabinami, také zmrzlými. Musel jsem se v té bouři asi hodně vzdálit od mé stezky - 
rozhodně jsem si nepamatoval, že bych někdy procházel takovým místem. Ale kterým směrem jsem se odchýlil? A 
kterým směrem bych tedy měl jít teď? Kompas mi mnoho nepomohl. Protože jsem se odchýlil od oné zkratky, 
kterýkoliv směr mě mohl ještě víc odvést od trailu, který byl jediná možná cesta domů. Zpátky jsem jít nemohl - 
nevěděl jsem ani, kterým směrem to "zpátky" vlastně je.  
 
Vlastně jsem věděl jen to, že musím pokračovat v cestě - nemohl jsem strávit noc venku, nebyl jsem na to vybaven. 
Ano, jednou jsme spal přes noc na sněhu, ve spacím pytli, ale to jsem měl stan a bylo nás v něm víc. A ovšem moc 
jsme toho nenaspali, byli jsme příliš vzrušeni tím, že budeme spát v zimě "venku". Pravda, říká se, že když nejste 
extrémmně unaveni, že nemůžete ve spánku zmrznout - zima by vás totiž vzbudila, ale neměl jsem žádnou chuť to 
dokazovat zrovna na mě. 
Brzy se mi začala do mých myšlenek vkrádat panika. Co když jsem opravdu zabloudil? Co když nenajdu cestu nebo 
nějakou chalupu včas - tedy než budu opravdu vyčerpán? Co pak? Nutil jsem se myslet pozitivně, ale opravdu nebylo 
z čeho se radovat. Panika se změnila v beznadějnost, ale to jsem pořád ještě šel, jako paličatý. Nepamatuji si, jak 
dlouho jsem tak šel - opravdu to nevím přesně - když mě to napadlo: vše je ztraceno, nemá to cenu, vzdej to! 
 
Nevím, jestli jste byli někdy v takové situaci, kdy se nemůžete rozhodnout jestli zůstat nebo jít a v sázce je přitom váš 
život. Nemusím vám říkat, že takové rozhodování nemám rád, protože člověk nemá dost informací a logika vám 
nepomůže. Jediné, na co můžete spoléhat, je váš instinkt. Vím, že jsem se měl v té situaci pohybovat směrem dolů, 
tam, kam stéká voda, tekou řeky a jsou cesty. Jenže i můj instinkt by mě tehdy mohl zklamat. Už se vám někdy stalo, 
že jste jeli na lyžích dolů s nějaké hory a uhnuli jste nahoře od svého směru dolů, třeba jen o pár stupňů? Nahoře je to 
jen pár metrů, ale dole zjistíte, že jste půl kilometru daleko od cíle. Nevěděl jsem, zda nejsem ještě na opačné straně 
hory, to by mě ovšem zavedlo do zcela neobydlené části Jizerských hor.  
 
To byl asi také důvod, proč se mi začala vnucovat myšlenka, že bych mohl být schopen přečkat tu noc venku, 
nebude-li moc chladno a nebudu-li příliš unaven. Jak už to tak bývá, hned se mi také ozvaly mé nohy, zvláště ta levá, 
že už to také dlouho nevydrží. Nevědomky jsem totiž zrychloval a poslední půl hodiny jsem už téměř běžel.  
 
Zastavil jsem tedy. Měl jsem totiž ještě jiný důvod. Sotva jsem už viděl, taková byla tma. Co teď? Budu-li 
pokračovat, příliš se unavím na to, abych tu mohl venku přenocovat. A jestli jsem nevěděl, kde jsem, ještě když bylo 
šero, jak to mohu zjistit, když je tma? Náhle cosi upoutalo mou pozornost. V dálce, v průseku mezi stromy, se objevil 
profil osamělého domu. Když jsem tam došel, viděl jsem, že je to jedna z těch horských chalup, co vypadá jako 
opuštěná, i střechu měla na spadnutí. Žádné světlo za oknem, žádná známka života. Zaklepal jsem několikrát na 
dveře, ale nikdo neodpověděl. Po nějaké době jsme to zkusil zas a pak jsem se rozhodl odejit, tak beznadějně to 
vypadalo. Pak jsem ale uslyšel jakési dupání. Dveře se oteřely s hlasitým vrznutím and v nich se objevil starý muž s 
petrolejovou lampou v ruce.  
 
Ptal se mi, co chci a musel jsme mu to několikrát opakovat, neboť zřejmě špatně slyšel. Jeho čeština také nebyla 
nejlepší, měl přízvuk a některá slova říkal jen v němčině. Dovnitř mě nepozval a já se zdráhal ho o to požádat - 
všechno to vypadlo nějak nepříjemně, téměř strašidelně.  
 
Naštěstí mi mohl říci, kudy se dostanu k nejbližší cestě, která vede do města, do Desné. To je vše, co pro mě může 
udělat, prohlásil - ale bylo víc než dost. Zavedl mě přes pole a ukázal mi směr, kterým jsem měl jít. Používal přitom 
levou ruku, jeho pravice vypadala jako paralyzovaná nebo zmrzačená. Teď jsem také pochopil to záhadné dupání - 
navíc totiž ještě kulhal. 
 
Za další půl hodiny jsem se dostal na onu horskou cestu. Zde se mi podařilo stopnout osamělý náklaďák, který mě 
vzal až do Desné a odtamtud jsem se vrátil domů nočním vlakem. Později jsem se snažil najít celé to mé bloudění na 
mapě, ale zbytečně. Jediné, co jsem pochopil, bylo, že jsem se odchýlil ze správného směru a nebýt toho starého 
dobrého muže, asi bych se odtamtud nikdy nedostal živý.  
 



Příští léto jsem si udělal ten výlet opět a snažil jsme starce najít, abych mu poděkoval za jeho radu. Strávil jsem tam 
mnoho hodin hledáním a snažil jsem si vzpomenout, kudy jsem se to motal. Prohledal jsem okolí Protržené, ale 
neměl jsem štěstí. Konečně jsem se zmínil svému příteli Gerhardovi, který to tam dobře znal. Když jsem mu pověděl 
o starém muži se zmrzačenou rukou, zeptal se mi: "Jen tak čirou náhodou, nekulhal on také?" Když jsem přisvědčil, 
řekl mi, že by to mohl být starý Hinkenteufel, který tam kdysi žil. "Kdysi žil?" zeptal jsem se nevěřícně. "Ovšem, " 
zasmál se Gerhard, "je totiž už pět let mrtvý! On se tam prý občas lidem zjevuje."  
 
Pokusil jsem se mu vysvětlit, že jsem si to nevymyslel, ale že se mi to skutečně stalo. Gerhard se mi snažil namluvit, 
že jsem asi ve sněhu zaspal a že se mi to zdálo. Nemohl jsem ho nijak přesvědčit o opaku. Nakonec mi řekl: 
"Přesvědč se sám - jeho hrob je na hřbitově v Desné." A také tam byl. Gerhard měl pravdu: i datum smrti souhlasilo. 
Nechal jsem tam teda alespoň svazek květin, řekl jsem své poděkování a tiše jsem odešel. Později jsem se ještě snažil 
najít nějaké vysvětlení toho, co se mi stalo, ale na žádné jiné jsem nepřišel. Prázdný hrob? Nesmysl! Možná, že měl 
bratra, dvojče? To určitě, zmrzačeného stejně, jako byl on? Musel jsem zamítnout mnoho bláznivých teorií, až mi 
nakonec zbyla právě ta nejbláznivější. 
 
O šest let později jsem opět navštívil Protrženou a čirou náhodou jsem v okolí narazil na ten dům. Střecha se už 
propadla, ale jinak byl stejně tajemný, jako tehdy. Dveře byly dokořán, tak jsem vstoupil a rozhlédl jsem se kolem. 
Rozbitá okna, napolo shnilé záclony a nějaký zvandalizovaný nábytek - to bylo vše, co tam zbylo. Žádné stopy, že by 
zde někdo od Hinkenteufelovy smrti ještě žil. Jelikož tam nikdo nebyl, udělal jsem ze sebe blázna a zavolal jsem ho 
jménem. Několikrát, ale žádná odpověď - ale co jsem vlastně mohl čekat?  
 
Vrátil jsem se domů přes Desnou, kde jsem zase navštívil ten malý hřbitov. Jak jsem pokládal nové květiny na jeho 
hrob, všiml jsem si, že už tam ale nějaké jsou. Poznal jsem je. Byly to ty samé, co jsem tam dal před těmi šesti lety a 
k mému překvapení byly pořád ještě zelené - jako toho dne, kdy jsem je tam položil ...  
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Mladá stevardka, která servírovala drinky a konvenční úsměvy, konečně došla k naší řadě. Abych k ní ale byl 
spravedlivý, musím uznat, že vypadala, jako když se směje zcela upřímně. To už stojí za to, uvážíme-li, že za to byla 
ještě i placena. Objednal jsem si kávu, kterou jsem už opravdu potřeboval - jsem totiž kávoholik. Můj soused, kterého 
jsem si předtím sotva všiml, si vybral jinak: "Coca-cola, por favor." Jak mi pak předával mou kávu, usmál se a řekl : 
"Není nad čerstvou kávu!"  
 

 
"Ano," řekl jsem, "a škoda, že tahle není." Oba jsme se zasmáli a vyměnili pár stereotypních vět. Myslel jsem, že tím 
naše konverzace skončila, ale on náhle řekl: "No prosím, tak se mě zeptejte!" 
"Zeptat se vás na co?" otázal jsem se poněkud zmaten. 
"Zeptejte se mi, odkud jsem," vysvětlil. 
"Ale proč?" divil jsem se. "Je to tak důležité?" 
"To ne, ale každý se mi na to pořád ptá." 
 
"Asi se vám budu zdát jako snob, ale já si o sobě nemyslím, že jsem "každý", spíše naopak. Pokud vám to ale udělá 
radost, mohu vám říci, že také já shledávám onu otázku při nejmenším stupidní. Myslím, že je důležité jaký jste, než 
odkud jste." 
"To je také můj názor, Sir," souhlasil a oba jsme se opět zasmáli. 
"A kam máte namířeno, Sir?" nedal pokoj. 
 
Nedovedl jsem pochopit, proč mě pořád oslovoval "Sir", když já jsem to neopětoval, ale asi to byl výraz úcty, tedy 
přesně to, co to má znamenat. U některých lidí ale nevíte. Jedna věc, kterou nesnáším, je když si ze mne někdo dělá 
legraci. Proto jsem mu řekl poněkud hrubě: "Myslel jsem, že už jsme se dohodli, že si nebudeme klást žádné stupidní 
otázky." Podle jeho výrazu ve tváři jsem toho ale hned zalitoval a proto jsem dodal: "Co kdybychom si obrátili 
úlohy? Já vám řeknu odkud jste a vy mi řeknete, kam směřuju, co říkáte?" 
"O.K., " přitakal a zvědavě dodal: "Odkud teda jsem?" 
"Podle vašeho přízvuku bych řekl, že jste z latinské Ameriky, teda té, kde se mluví španělsky, ne portugalsky. V 
Miami přesedáte na letadlo, které poletí do Střední - ne, počkejte - do Jižní Ameriky, do státu -" 
Zarazil mě: "Ne, prosím, jen ne žádná jména!" 
 
"Nu dobrá, budu teda tomu místu říkat oblivio, Nenávratno, když na tom tak trváte. Vracíte se z nějakého delšího 
výletu k manželce a dětem, které na vás už netrpělivě čekají." 
"Posiblemente", řekl neurčitě a usmál se. "A teď já: vy jedete na krátkou dovolenou do Miami a tam se setkáte s vaší 
rodinou. Že jsem to uhod'?" 
"Vůbec ne," nesouhlasil jsem. "V Miami si budu rentovat auto a pojedu na sever do Fort Lauderdale, kde budu 
certifikovat počítač jedné firmy pro prodej do Kanady. Žádná dovolená, jen únavná práce, jako obvykle, Sir." Těšilo 
mě, že jsem mu mohl dokázat jeho omyl.  
 
Nijak ho to nevyvedlo z míry. "Neříkejte mi prosím Sir, já jsem Miguel. A co se týká vás, mýlíte se také. Ano, byl to 
dlouhý výlet - šest let, hodně přes dva tisíce dní a já si pamatuju jeden každý z nich. Děti nemám, Sir a co se týká 
manželky, ta už dávno není mojí ženou." 
"To je mi líto, " řekl jsem stereotypně. "Co se stalo?" 
"Opravdu to chcete vědět? Je to dlouhá historie," varoval mě.  
Vytušil jsem, že se někomu potřebuje svěřit a tak jsem řekl: "Máme ještě jednu hodinu do přistání. Vsadím se, že to 
bude docela zajímavý příběh." Co jsme mu neřekl, bylo to, že totiž příběhy rád sbírám. 



 
"To ano, to vám slibuji. One se jmenuje Soledad, to je samota, víte? Už jste někdy potkal ženu, která je tak krásná, až 
se vám chce plakat? Soledad byla takový druh ženy, vlastně ještě dívky. Její tvář byla pořád smutná a vypadala 
bezbranně, jako - jako anděl, jako někdo, kdo není z tohoto světa. Takových žen nenajdete na světě mnoho, víte?" 
"Skoro se vám zdá," pokračoval, "že ji snad ani nesmíte milovat, protože ona by nikdy nemilovala vás, jste proti ní 
nikdo, nada, a prostě si ji nezasloužíte. Takové ženy mají krásu tak nevinnou a přitom tak mocnou, že jste okamžitě 
ztracen. Jako svatý obrázek, Bůh mi to odpusť. Ale stal se zázrak: zamilovala se do mě. Byl jsem nade všecko šťasten 
- byla to tak neskutečné a přesto byla moje. Po promoci jsme se vzali a já začal učit na té nejlepší, nejúctyhodnější 
univerzitě v - ". zarazil se. 
 
"V Nenávratnu," pomohl jsem mu. 
"Ano, v Nenávratnu. Dovedete si představit moje štěstí, Sir?" 
"Nu je už to pěkná řádka let od mé svatby," řekl jsem po pravdě, "ale ano, myslím, že si to umím ještě představit." 
"Soledad mě milovala, upřímně a vášnivě. Říkala, že já jsem vše, co potřebuje, vše, po čem touží. Celé dva roky jsme 
pak byli šťastni, tak jak to bývá. A pak se to stalo." 
"Zemřela?" zeptal jsem se zvědavě. 
 
"Ale ne," řekl, "ztratil jsem ji. Ale to je opravdu dlouhá historie a já vás nechci nudit." 
"To už jste jednou říkal, " namítl jsem. "Dokončete prosím, co jste začal, nebo si budu myslet, že jste si to vymyslel." 
 
"Nevymylel, to ne. Ale nechci vás dostat do nebezpečí, Sir." 
 
"Proboha do jakého nebezpečí? Nebuďte směšný, jak by mi to mohlo ublížit?" podivil jsem se. 
"Já jsem totiž uprchlík, když už to chcete vědět," odpověděl šeptem. 
"A CIA po vás jde? Ale to přece není můj problém, Migueli, já nejsem občan Spojených Států, to se mě netýká. Mají 
přece svoje agenty a neplatí jim špatně. Ale jak to, že vás nezatkla letištní policie, že vás pustili do letadla? 
"To ne, Sir, Americanos mě neublíží. Tady mě přijali jako politického uprchlíka a starali se o mě dobře. Dali mi práci 
a opravdu mi pomohli. Utekl jsem z - ano, jak jste řekl, z Nenávratna. Velmi vhodně zvolené jméno, Sir," dodal.  
 
"To nechápu," namítl jsem, "Vy jste tady a Nenávratno je přece tam, tak jaké strachy? Nebo snad na vás poslali 
nějakého zabijáka?" 
"Chtěl jste, abych vám vyprávěl mou historku - nechte mě tedy vyprávět a pochopíte."  
"Však právě na to čekám, " ujistil jsem ho. Jeho tajemnost mě začala dráždit. 
"Bueno. Jak už jsem vám říkal, učil jsem na univerzitě a zatím se v mé zemi děly věci, o kterých mělo málo lidí 
potuchy. Jedné noci někdo zaklepal na mé dveře. Byl to jeden z mých studentů a krvácel. Neptal jsem se, kdo ho 
střelil - čím méně jeden ví, tím lépe. Soledad mi pomohla ho ovázat a já zatím běžel pro doktora. Doktor mu vylovil 
kulku z ramene a náš host odešel hned druhý den, když se vyspal a odpočinul.  
Bylo to tu samou noc kdy skupina vášnivců začala revoluci, která byla rychle potlačena a vojenská junta se zmocnila 
moci. Co následovalo byla řada arestů a poprav. Jednoho dne si přišli i pro mě. Byl jsem obviněn, že jsem ukrýval 
nepřítele republiky a rozsudek byl jednoznačný: trest smrti."  
 
"Ano, ale jak vidím, ještě ho neprovedli," řekl jsem ironicky.  
"Nemohu vám říci, jak jsem se dostal ven, aniž bych ohrozil životy lidí, co mi pomohli."  
 
Začínal mi jít opravdu na nervy s tím, jak pořád zdůrazňoval to zvláštní nebezpečí. "Ale já se vás na to přece neptal, 
ne?" vyštěkl jsem. 
"Ne, máte pravdu, neptal. Bylo to ode mne nesprávné něco takového si myslet." Náhle tam seděl, tiše, zřejmě uražen. 
A jako trest se zřejmě rozhodl, že mi konec té historky už neřekne. 
 
Bylo mi ho nějak líto. "I já jsem se unáhlil," přiznal jsem. "Prosím, neurážejte se a pokračujte." 
Pokračoval, ale bylo vidět, že jsme ztratil něco z jeho důvěry. "Ano, dostal jsem se ven, ale ne proto, že bych 
spolupracoval s policií - jestli si myslíte tohle. Vlastně i kdybych chtěl, nikoho z nich jsme přece neznal, ale i kdyby 
ano, takovou ceno bych za svůj život nikdy nezaplatil. Získali moje jméno od toho studenta, kterého chytili a mučili - 
dal jim i moji adresu. Nic jim nevadilo, že jsem byl nevinen." 
"Ale vy jste opravdu schovával konspirátora. Jak můžete říci, že jste byl nevinen?" 



"Nevěděl jsem, že byl spiklenec. Jak už jsem vám řekl, na nic jsem se neptal, jen jsem chtěl pomoci zraněnému 
člověku, to je vše." 
"Ale jděte, musel jste vědět, že ho nepostřelil nějaký lovec, neurážejte přece moji inteligenci. Schovával jste ho a 
musel jste za to přijmout zodpovědnost," protestoval jsem. "To ovšem neznamená, že souhlasím s jejich rozsudkem," 
dodal jsem rychle, aby si špatně nevykládal, na čí straně jsem. 
 
"Ale on přece nebyl žádný kriminálník, to byla ta junta, co porušovala zákon. Ne, vy Americanos tomu nemůžete 
rozumět." 
"Nejsem Americano, příteli, ale jestli vám to udělá radost, můžete mi říkat gringo," odvětil jsem, už značně kysele. 
"Vidíte, už jste zase uražen! Neměl jsme vám tu historku vůbec říkat!" 
Myslel jsem, že jsme ho nachytal: "Tu historku? Vždyť jste říkal, že to byla vaše historka!" 
 
"Není to ničí historka," odbyl mě. Pak si ale uvědomil, že zašel příliš daleko a s lehkým srdcem, tak jak je to typické 
pro hispániky, mi graciózně odpustil a pochopitelně očekával to samé ode mne. "Nehádejme se prosím, Sir, oba jsme 
se mýlili - vy mi prostě nevěříte a já jsem měl vědět, že to nepochopíte."  
Nějak mi došlo, že to myslel upřímně a řekl jsem: "Máte pravdu., to je v pořádku - ale počkejte, říkal jste, že se 
vracíte zpět - to jsem nevěděl, že v Nenávratnu vyhlásili amnestii..." 
"Žádná amnestie, Sir, já se jen vracím pro moji Soledad." 
"A proč až teď, po tolika letech?" 
"Neměl jsme peníze na to, no však víte, " řekl a já jsem si uvědomil, jak hloupá byla moje otázka. "Potřeboval jsem 
peníze, abych ji mohl dostat odtamtud." 
 
"Ale to by bylo - ne, to nemyslíte vážně! Cožpak nevíte, co vás tam čeká, když vás chytnou? To by byla sebevražda!" 
Najednou jsem pochopil, že to opravdu myslí vážně. 
"Vracím se zpátky k mé Soledad. Abych ji ochránil, napsal jsem jí kdysi, aby se rozvedla. To také učinila a znovu se 
vdala, za někoho jiného.Celou tu dobu jsem na ni nepřestal myslet. Já prostě bez ní nemohu žít: je jako moje duše, 
bez ní tu pro mě není žádný život. Mám její fotku, kterou střežím víc než můj život a dívám se na ni každý den. 
Chápejte, já jí slíbil, že se vrátím a teď svůj slib plním." 
"Ale víte, kam se vracíte? Policie v Nenávratnu je velmi efektivní, jak mi bylo řečeno." Byl jsem šokován: "Jestli jste 
o tom mluvil s někým už přede mnou, tak už vědí, že se vracíte. Dokonce už mohou mít špeha v tomto letadle -" 
"To všecko vím," přerušil mě, "ale přesto věřím, že tentokrát budu mít štěstí. Změnil jsem si jméno, vypadám jinak a 
co víc, já vím, že moje láska mě vyvede ze všech nebezpečí." 
 
"Přeji vám všechno to štěstí, které budete potřebovat, " řekl jsem nevěřícně. Jeho rozhodnutí ve mně vyvolalo údiv - 
ne tedy to samotné rozhodnutí, myslím, že neměl sebemenší šanci, podle toho, co jsme oba věděli. Ale bylo zde ještě 
něco a já mu to musel říci: "Ale ona je už vdaná, sám jste jí řekl, aby se rozvedla. Odejde vůbec s vámi? Možná, že se 
opět zamilovala a že má teď zase šťastný život. Některé ženy jsou takové, však víte." 
"Ne moje Soledad. Ona nemůže být šťastná, na to mě příliš milovala. To byste ji musel znát. Pořád mě ještě miluje." 
Nechtěl jsem být impertinentní, ale napadlo mě, že je pořád ještě čas, aby změnil svoje rozhodnutí. "Jak to vůbec 
víte?" 
"Mám od ní dopis, přišel před čtyřmi lety. Tady." Vytáhl z kapsy starou, potrhanou obálku a chtěl mi ukázat dopis, 
který byl uvnitř. 
"Ne, prosím, ne," bránil jsem se, "já vám věřím. Ale čtyři roky jsou dlouhá doba. Kromě toho, třeba už má děti." 
"Ne, nemá děti, dostal jsem zprávu od přítele, který mi to zjistil. Já prostě vím, že ona na mě čeká." 
 
"Vy jste se jí zeptal?" pokračoval jsem v pochybách. "Myslím nedávno, přes toho vašeho přítele." 
"Zkoušel to, ale nemohl se k ní dostat, vzala si nějakého velkého funkcionáře, víte? Ale já to vím, já to cítím; mé 
srdce mi říká, že se mnou půjde." 
"Ale budete muset znova utéct, tentokrát oba dva a to bude těžké," trval jsem na svém. "Není zde nějaká jiná 
možnost? Kromě toho, měl jste ji na to také připravit předem." 
"Nemohl jsem, věřte mi, Sir, kvůli utajení, ale jsem si jist, že bude ráda, až mě uvidí." 
 
V jeho optimizmu bylo něco nakažlivého. Přesto se v mé hlavě rojily otázky jedna za druhou - tak neskutečné se mi 
to všecko zdálo: "Váš přítel se k ní nemohl dostat a vy to dokážete? To jaksi nedává smysl, ne? " 
"To máte tak, můj přítel to nechtěl riskovat, má vlastní rodinu, o kterou se bojí. Pro mě je to jiné: já to prostě musím 



udělat. Modlil jsem se ke svému svatému patronu a pak jsem měl sen, velmi pěkný sen. Vím, že vše bude v pořádku, 
nebojte se." 
Vzdal jsem to. Koneckonců někdy člověk musí udělat to, co musí udělat. Pouze jsem se obával, že ačkoliv nemohl 
bez ní žít, nebude mít to štěstí, aby mohl žít s ní. Pak jsme si uvědomil jeden okamžik v mém vlastním životě, kdy 
jsem musel také já o svou lásku bojovat. Neudělal jsem to a není třeba dodávat, že jsem ji tím ztratil. Kdo jsem teda 
já, abych mu rozmlouval jeho plán? Koneckonců, on může mít z pekla štěstí a dostat, co chce. Zavřel jsem oči a 
uviděl jsem jinou dívku, také krásnou. Dívku s velmi smutnou tváří, tak smutnou, že se vám až chce plakat . . .  
 

Přistáli jsme bezpečně. Venku byl žhavé letní vedro, ale vzduch v hale letiště v Miami byl studený a příjemný. Stáli 
jsme zde a já jsem tušil, že ode mne očekává nějaké povzbuzení. 
Tak jsem mu to řekl po pravdě: "Poslouchej, Migueli, jednou jsem ztratil dívku, protože jsem se hrozně bál, byl jsem 
cobarde, však víš. Ale jestli je tohle tvoje jediná šance, chyť se jí a nepusť. Já už druhou šanci nedostal a tak jsem 
mou Soledad ztratil navždy. Přeju ti hodně štěstí a jestli uspěješ, pošli mi pohlednici. Zde je moje adresa - a můžeš 
nás pak se Soledad navštívit, kdykoliv." 
 
"A také to udělám, " slíbil a šťastně tiskl mou ruku, jako malé děcko. "Ano, to udělám! Muchas gracias!" Vzal si 
jeho malý batoh, prošel halou a zmizel v nenávratnu. Nikdy jsem už o něm neslyšel.  
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Přátelé, navštívili jsme ústav pro duševně choré ve Cvokovicích nad Průtočnou, abychom se seznámili s jeho chovanci. 
A zrovna támhle jeden přichází:  
 
Jansan:  
Pane blázen, mohl byste našim čtenářům říci, jak jste se sem dostal?  
Dr. Omezený: : 
No dovolte, já nejsem žádný blázen, já jsem tady vedoucí. Vedoucí toho - jak se to řekne - jo, nějakého ústavu, abyste 
věděl.  
Jansan:  
Máte nějakou identifikaci? To by jinak mohl říci každý, že je vedoucí, že ano.  
Dr. Omezený: : 
On to také tady každý říká! Ale opravdový vedoucí jsem tady jenom já. No schválně, zeptejte se mi na něco, rád vám to 
vysvětlím. 
Jansan:  
Tak dobře: kolik je dvakrát dvě? 
Dr. Omezený: : 
Čtyři.  
Jansan:  
A kolik je třikrát dvě? 
Dr. Omezený:  
Šest.  
Jansan:  
A kolik je pět děleno dvěma? 
Dr. Omezený: : 
To jste mě doběhl: když řeknu tři, tak je to moc, když řeknu dvě, tak je to málo. To je jedno, na to tu máme odborníky, 
těch se pak zeptejte.  
Jansan:  
Vidím, že jste opravdu vedoucí. A jmenujete se?  
Dr. Omezený:: 
Doktor Omezený. Omezený je příjmení. Doktor jsem já. 
Jansan:  
Teda zpět k naší otázce: jak jste sem pane Omezený doktore dostal?  
Dr. Omezený:: 
Můžete mi říkat jenom doktore, já si na tituly nepotrpím. Nuže já jsem začínal od píky. Přijali mě tady před deseti lety 
jakožto prostého chovance a vlastní pílí jsme se vypracoval. Nejprve na mladšího blázna, po letech na staršího a když 
se uvolnilo místo ústavního paralytika, neudělal jsem sice zkoušku v konkurzu, ale zato jsem vedoucímu oddělení často 
předčítal ze slabikáře a místo jsem tím pádem dostal. I vlastní pokojík a kazajku. Pak už to šlo ráz na ráz: vlastní pílí a 
protekcí jsem šel pořád nahoru. A když se ředitel - on byl melancholik - oběsil, nenašli nikoho lepšího než mě. No a já 
to vzal - přece nejsem blázen, ne? 
Jansan:  
Ale to je krásné, pane doktore, takhle začínalo už hodně vedoucích. A co jiné zásluhy, byly, byly? 
Dr. Omezený:: 
Samozřejmě: nejprve jsem nechal propustit všechny hysteriky a nechal jsem v ústavě jen debily. Tím se značně 
ušetřilo. Debilové si totiž nechají všechno líbit, víte?  
Jansan:  
Proto jsou debilové, že ano. A jiné zásluhy nebyly?  
Dr. Omezený:: 
Ale ano, to když jsem zase přijal ty hysteriky zpátky, protože bez nich to nešlo. To víte s debilama se daleko 



nedostanete: oni jsou sice blbí, ale ne tolik, aby tu dřeli zadarmo.  
Jansan:  
A hysterikové ano? 
Dr. Omezený:: 
Samozřejmě, ti to dělají z radosti z práce. Když to tak vezmete, tak jsou ještě blbější než debilové, haha. Byl jsem za to 
pochválen až z ministerstva.  
Jansan:  
Ono je dokonce ministerstvo debilů?  
Dr. Omezený:: 
Ale ne, ministerstvo ústavů. Nikomu to neříkejte, ale tam mám právě namířeno. Kdo by chtěl zůstat tady, přece nejsem 
blázen, ne?  
Jansan:  
Takže ať jste dělal, co dělal, vždycky vás pochválili - promiňte, ale to se může stát jen v blázninci.  
Dr. Omezený:: 
No jestli tomu věříte, tak jste taky blázen.  
Jansan:  
Asi jo. Mluvil jste ale o protekci - jak jste ji získal?  
Dr. Omezený:: 
To vám neřeknu. Přece nejsem blázen, ne? 
Jansan:  
Říkal jste prve, že jste doktor. Kde jste byl promován? 
Dr. Omezený:: 
V kuchyni. Tam je vždycky něco dobrého na zub. 
Jansan:  
No já myslel, kde jste dostal diplom?  
Dr. Omezený:: 
Jaké dostal, já jsem se na něj něco naštudoval, pane. Pět diplomů jsem si musel vypůjčit, než se mi jeden podařilo 
pěkně omalovat - ani barvičkama jsem nešetřil, je v šesti barvách krásně vyvedený. To byste koukal, jak mi ostatní 
záviděli. I to, že se umím podepsat.  
Jansan:  
Vy jste si ho sám podepsal? 
Dr. Omezený:: 
Samozřejmě, já se za svoje jméno nestydím. Koneckonců kdybych tam podepsal někoho jiného, tak by to byl podvod, 
ne? Nejsem přece blázen, tady si na zákony náhodou potrpíme, pane redaktore. 
Jansan:  
Jako třeba?  
Dr. Omezený:: 
Třeba zákon zachování té - jo, energie: "Kdo nic neudělá, ten nic nezkazí."  
Jansan:  
Ale zákon zachování energie přece říká, že se energie se nemůže vytvořit ani zničit, jen přeměnit v jinou? 
Dr. Omezený:: 
Jo? A proč teda říkají, abychom šetřili energií, když se nemůže ztratit? S tímhle na mě nechoďte, přece nejsem blázen, 
ne? 
Jansan:  
Tohle rčení užíváte nějak moc často - to se musíte pořád ujištovat, že nejste blázen? 
Dr. Omezený:: 
Ale ne, to je pro ty druhé, aby tomu věřili. 
Jansan:  
A oni vám to baští? 
Dr. Omezený:: 
Samozřejmě, jsem přece vedoucí. A nejen to - při převzetí úřadu jsem dokonce přísahal, že už nikdy bláznit nebudu.  
Jansan:  
A to jim stačilo? To jsem teda blázen!  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  



 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : ROZHOVOR SE SLAVNÝM OTCEM (satira ze sbírky Rozhovorky)  
 
 
 

 
Přátelé, navštívili jsme pana Slavnitscka, světoznámého výrobce cukrovinek a bomboniér, v souvislosti se skandálem 
jeho syna. A zrovna támhle už přichází:  
 

Jansan: Vážený pane Slavnitchek, vy jistě víte, že vás celý svět obdivuje.... 
 
Pan Slavnitchek: (přeruší ho, ale upejpá se) No to snad ne.... 
 
Jansan: Ale ale, přece se nejmenujete Skromníček, ne? (směje se) Ale vážně, vy jste se opravdu vypracoval od piky, 
pěkně sám, jak se říká, jste prostě takový "selfmademan", že ano? 
 
Pan Slavnitchek: No něco "made in" také vyrábíme, že ano, ale máte pravdu: všecko jsem to musel dokázat sám. Byli 
jsme totiž velmi chudá rodina, bratrů a sester jsem měl moc, tak jsem začal podnikat.  
 
Jansan: A z čeho, jestli to není tajemství? 
 
Pan Slavnitchek: Z mých úspor - a později i z úspor strýčka, po kterém jsem zdědil ...  
 
Jansan: Jo toho známého milionáře X? 
 
Pan Slavnitchek: No až na to X (směje se). Jenže když umřel, tak mi peníze ještě nesvěřili, a až do plnoletosti jsem 
nebyl solventní, ale zato jsem měl hodně dluhů. Riziko, pane. Ale vyšlo to, a když jsem dosáhl plnoletosti, to už jsem 
stál na vlastních nohách (směje se) - To je dobrý co, už jsem stál, hahaha, už jsem nebyl batole, no chápete to, ne? - 
No a když jsem splatil dluhy, ještě zbylo na založení firemních odboček na čtyrech kontinentech. No a firma vzrůstala, 
ja také a najednou jsme ovládali celou branži cukrovinek po celém světě. 
 
Jansan: Ano, vzpomínám, vy jste začal s lízátky. To je pochopitelné, bylo vám tehdy asi šest let, ne? 
 
Pan Slavnitchek: No vidíte, ano, šest mi bylo a už tehdy jsem věděl, že se prosadím.. 
 
Jansan: (váhavě) Abych pravdu řekl, my se chceme bavit hlavně o vašem synovi, který je už také známý, teda hlavně 
tím, jak utrácí. Dokonce jste kdesi prohlásil, že je to grázl. Pravda, je mu teprve čtyřicet, ale nemyslíte, že by se měl už 
rozhodnout, co bude dělat? 
 
Pan Slavnitchek: No on by chtěl moje fabriky, ale na to si počká. Na to jsem se nedřel, aby byla teď všechna lízátka 
jeho! Zvlášť když si jich ani neváží. Dokud mi kluk neukáže, že umí hospodařit, nic nedostane - to to radši dám charitě. 
 
 
Jansan: Však už teď dáváte: každý, kdo si koupí vaši bonbonieru Superdelux Slavnitchek, dostane jedno lízátko 
zdarma.  
 
Pan Slavnitchek: (opět se upejpá) No, já, víte, já si myslím, že kdyby každý dal něco z toho svého pro blaho lidstva, že 
bychom na tom všichni byli mnohem lépe. Rád dám, když mám - teda chci říci, když můžu, od toho jsme lidi, ne? 
 
Jansan: Ale synovi to nedáte - 
 
Pan Slavnitchek: To teda ne. Je to lump a neumí si ničeho vážit! Já mu dal školy - celou univerzitu jsem mu koupil - a 



on si toho pořád neváží. 
 
Jansan: (směje se) No to je všeobecný zjev, že děti slavných rodičů už nejsou tak podnikaví. 
 
Pan Slavnitchek: (rozčilený) - protože jsou zdegenerovaný, pane! Jak to říká Darwin, ty poruchy v těch DNA -  
 
Jansan: Ale Darwin ještě neznal DNA! 
 
Pan Slavnitchek: Tak ten mnich z Brna, jak von se - Mendělejev, nebo tak nějak - 
 
Jansan: Mendel, ale ten taky ještě neznal DNA. A Darwin si naopak všímal jen těch dobrých mutací, co vedou k 
vývoji. Ale co když ty děti slavných rodičů nejsou tak blbé od narození, ale zblnou během života? Nedal by se na to 
nasadit nějak ten lamarckismus? 
 
Pan Slavnitchek: Já nevím, jakej marxismus to je, ale já vím, že po nás ten náš syn blbej bejt nemůže. Koneckonců, 
kdyby to bylo v genech, tak bych brzo všichni podnikatelé vymřeli, no ne? Ne pane, my máme tyhlety genitálie čisté a 
zdravé! 
 
Jansan: Vaše paní taky podniká? 
 
Pan Slavnitchek: Už ne, ona zemřela, pane, utrápilo jí to.  
 
Jansan: To jsem sorry. A to ji ubilo to podnikání nebo starost o tak velké bohatství? 
 
Pan Slavnitchek: Ale ne, právě to, jak se ten náš mladej choval: pořád drogy, sex a kreditkarty. To jsou, pane, jedy 
naší společnosti. Dokonce se postavil proti vlastnímu otci! 
 
Jansan: Ne!  
 
Pan Slavnitchek: Jo! Spojil se s těmi ochránci přírody a že prej ty špejle od lízátek, co lidé zahazují , znečišťují 
ekologii. Museli jsme začít vyrábět špejle, které samy to, no, bio-degenerují -  
 
Jansan:(přeruší ho) Snad bio-degradují, ne? 
 
Pan Slavnitchek: Jo, tak nějak, a víte pane, kolik nás to stálo miliónů?  
 
Jansan: Ale říkalo se, že jste si to vynahradil na kvalitě. 
 
Pan Slavnitchek: Absolutně ne! Jen jsme tam pak dávali míň cukru, ovoce a podobně. Ale bavme se radši o tom mém 
synovi, proto jste sem přišel, ne? 
 
Jansan: No jo, ale jak vidím, tak není o čem. Ovšem vy prý máte také dceru, ne? 
 
Pan Slavnitchek: (váhavě) Mám, ale k té už se neznám. Prosím vás! Od rána do večera jenom pozorovala ty soap 
opery v TV a odtamtud se naučila pěkné věci: už je třikrát rozvedená, má jedno nemanželské dítě a teď mě prosím ještě 
soudí, že jsem jí zkazil mládí, protože jsem jí nutil, aby si vzala svého prvního manžela!  
 
Jansan: A proč jste ji nutil? Přece si mohla vybrat sama, ne?. 
 
Pan Slavnitchek: Ale nemohla, už byla v tom, no jo, ale nevěděla s kým! Tak jsem jí řekl, že si vezme našeho účetního, 
ať jsou peníze v rodině. Nikdy mi to neodpustila a když se Arturek narodil, dokonce mi nedovolila, abych ho občas 
navštívil. Musel jsem si to vydupat u soudu a to také nebylo zadarmo! 
 
Jansan: Arturek je jediné vnouče, co máte?  
 



Pan Slavnitchek: Jo, ale je to radost: je mu teprve deset, ale jak ten rozumí biznysu! Lízátka má už v malíčku, zrovna 
jako já v jeho letech. Z toho kluka něco bude!  
 
Jansan: A nevadí vám, že je to bastard?  
 
Pan Slavnitchek: Ale kdepak, ten je celý po dědovi!  
 
Jansan: Děkuji vám za rozhovor. Lepší pointu na závěr bych nevymyslel ani já sám! 
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Málokdo z vás si asi ještě pamatuje, že jsme se o něm ve škole vůbec neučili. A také jak byste mohli: jako u jiných 
slavných objevitelů, kolem Jurunových zeměpisných objevů se brzo rozhostilo spiknutí ticha, později i trapnosti. 
 

 
Když přišel roku 1959 Rulf Floondersen s prohlášením, 
že to byl Viking Jurun Hrdý, První , kdo objevil 
Ameriku (teda pouze tu Severní), někteří historikové se 
smáli, zatímco ti druzí plakali vztekem. Už je přece 
delší dobu známo, že ji objevil Kolumbus, říkali ti 
první. Ti druzí naopak tvrdili, že teda ano, objevil ji 
Viking, ale jmenoval se Leif Ericsson , syn Rudého 
Erika a dva že ji objevit nemohli, takže tím vlastně 
nahrával Rulf zase Kolumbusovcům.  
 
Pravda, první ji sice viděl ze své lodi už Bjarni 
Herjólfsson , který později tuto loď (i s návodem k 
použití, včetně mapy) prodal Leifovi. Leif si tehdy do 
Ameriky jen tak odskočil a moc si liboval jak jsou 
místní Indiáni přívětiví. Zřejmě ho táhli z párty do 
párty, kde se asi také hodně pilo, protože on tu zemi 
pak nazval Vinland. Nebylo ale jisté, zda to, co tehdy 
Leif vlastně pil, bylo vůbec víno a tak tu zemi pozdější 

mořeplavci raději nazvali New Foundland, tedy "zemí znovunalezenou". Jak název naznačuje, tušili už tehdy, že tam 
někdo předtím asi byl. Později, když se toho chytli i archeologové, tak tam na jednom místě u pobřeží opravdu našli 
zakopané prázdné flašky od vína, takže se tím Leifovo prvenství potvrdilo. Jeho otec Erik se tehdy vydal za synem, 
protože se dlouho nevracel, ale spletl si směr a místo ve Vinlandu skončil ve Finlandu, odkud se zase radši vrátil 
domů do Vikinglandu.  
 
Když tedy americký občan Rulf Floondersen prvně prohlásil, že Jurun do USA přišel ještě před Leifem, nedostávalo 
se mu ještě důkazů, ač je usilovně sháněl. Kola dějin zatím mlela dál a rozbila jeho mnohé jiné hypotézy, tak např. že 
severní pól objevil Marko Polo, ale na Juruna si Rulf nenechal šáhnout. Má na něm totiž osobní zájem: tvrdí, že on je 
jeho praprapra.....vnuk. Na to ovšem má jen jediný dokument: starou rodinnou ságu, ještě z doby, kdy se Nový York 
jmenoval Nový Amsterdam a boty se tam ještě nešily, ale vyřezávaly ručně. Kniha je psána v runách a je vázaná v 
sobí kůži, takže vypadá poněkud chlupatě. Mluví se v ní o tom, že Jurun měl pod levou lopatkou (myšlena ta na 
zádech) otcovské znaménko. A jistě jste už uhodli - ano, Rulf ho také má. Rovněž podobizna z rukopisu (viz obr. 
nahoře) ukazuje, že se Rulf Jurunovi opravdu hodně podobá, dokonce i těmi rohy.  
 
Bylo to na konci prvého milénia, kdy vikingské lodi - drakary - brázdily skoro celý svět. Podle jednoho 
jugoslávského hoteliéra dokonce i brázdy na náhorní planině Nazca v Peru byly vytvořeny Vikingskými loděmi - a 
to, uznáte, nebylo vůbec lehké, když si uvědomíme, že tam prší velmi málo a jiná voda tam není. Většina historiků už 
dnes souhlasí, že Ameriku objevili Vikingové, jen si nechtějí přiznat, že to byl král Jurun Hrdý a ne nějaký Leif. 
Bohužel ani lístek z new-yorkského Metra, který našel Rulf ve své staré sáze založený, nemůže být pokládán za 
dostatečný důkaz. Rulf se ovšem domnívá, že pokud se mu podaří prokázat, že je Jurunův potomek, bude konečný 
důkaz už snadný - jak jinak se jejich rodina mohla dostat do Ameriky? 
 



 
Navštívili jsme ho v jeho domě v Tenessee, na pozemku, který nazval Jurunland . Je to po vzoru Elvisova 
Gracelandu, jen hlavní budova se podobá spíše obrácenému člunu. Rulf je totiž obdivovatel Elvise, kterému se totiž 
také kdysi říkalo "king". Uvítal nás ve vikingském národním kroji, šitém u nejlepšího krejčího v Chattanooze, na 
hlavě měl svou přílbici, kterou prý nesundá, ani když jde spát. Jeho dům byl vlastně postaven podle této přilbice - 
všechny místnosti totiž mají zvýšené stropy.  
 
Pochopitelně, že se nás snažil přesvědčit o zásluhách svého praděda. To se mu sice nepodařilo, protože story o 
Leifovi v nás byla příliš dobře zakořeněna, ale přesto se mu podařilo některé ty kořeny alespoň nakopnout. Pak nás 
pohostil opravdu po vikingsku: sobí hamburgur (on mu říkal jurun-bugger), bramborové placky a mátový čaj, vařený 
v kotlíku vyrobeném z čisté, přírodní mědi. Rulf totiž věří je v přírodní, zdravou stravu. Ale - řekl nám - jak vidíte, 
jíst se dá nejen zdravě, ale i chutně. Udivilo nás, že on, poslední žijící vikingský princ, nám to vše uvařil sám. Ale i to 
se vysvětlilo: jeho žena Ulrike von Czunikow se s ním po dvacetiletém manželství rozvedla. U soudu mu vlastně 
uškodily ty rohy, teda hlavně ten levý: prohlásila totiž, že ji v noci pořád píchal.  
 
Na svou přilbu-rohatku ale Rulf nedá dopustit. Je prý v jeho rodině od nepaměti a tvrdí, že je to skutečná přilbice 
Jurunova. Pravda, jeden i druhý roh se musely několikrát vyměnit, protože se časem ulomily, a také helmice je nová, 
ale jinak je ta přilba zcela originální, řekl.  
 
Rulf má trojí občanství: americké, dále je čestným občanem města Chattanoogy a pak má ještě prošlé občanství ze 
staré, vikingské vlasti. Na návrat na trůn nepomýšlí. Ani nemůže, je už členem řádu rozvedených zednářů a to mu 
stačí. Jde mu prý jen o pravdu v historii. Na rozloučenou nám řekl: "Já proti Leifovi nic nemám, dej mu pánbu 
věčnou slávu, ale ne tady na zemi. Ta patří Jurunovi, ten tu byl první a jak říkáme my Američané: být druhým je jako 
být nikdo." 
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Vážení přátelé, 
 
jistě jste se někdy pozastavili na slovem "léčitel". No dobře, on či ona léčí, ale jestlipak také uzdraví? Asi ne, to by se 
jmenoval(a) jinak, že ano. Nuže mohu vás potěšit: nová disciplina uzdravovatelů začíná tam, kde léčitelé končí: totiž 
u vaší peněženky. Specielně ti z vás, kteří jste si vařili poslední půl roku čaj ze specielní odrůdy magnetomotorického 
heřmánku, přičemž vám z něho pouze zežloutla rohovka, uvítáte naši novou profesi, která dovršuje pyramidu 
medikální péče o vaše lepší já: lékaři předepisují léky, léčitelé lečí a uzdravovatelé uzdravují. A navíc co? Navíc vás 
to nebude nic stát - ano, četli jste dobře, to je také velká novinka.  
 

 
Ale abych to vysvětlil: i já jsem si kdysi myslel, že choroby jsou 
tady na to, abychom mohli zdůvodnit nadměrnou spotřebu valia 
nebo proč se např. necháváme pravidelně píchat akupunkturistkou. 
Teprve s příchodem léčitelů jsem zjistil, že existují lidé, kteří 
mohou dělat diagnostické omyly i bez studování mediciny. Už 
moje teta chodila k bábě bylinkářce, která na ni za deset korun 
plivla tfuj-tfuj-tfuj a z vlastních zásob jí pak dala peprmintovou 
mast, kterou si pak teta mazala pravidelně záda, na místo, kde si 
myslela, že má žlučník. To jí opravdu pomohlo, protože strýček s 
ní pak nechtěl mít sex, řka, že se mu z vůně peprmintu dělá zle 
(defakto se mu dělalo zle z tety, ale takhle to měl na co svádět) a 
tím pádem také teta najednou z ničeho nic přestala mít žlučníkové 
záchvaty. Z čehož je vidět, že k léčení není třeba studovat 
medicinu, stačí jen dělat ty správné omyly.  
 
Jenže i když k určitému léčení dojde, k naprostému uzdravení pak 
jen málokdy. Vtip je v tom, že pokud se dá léčit, dá se na tom i 
vydělávat. Uzdravíte-li se, je konec biznysu. Je to prostě jako u 
známé autoopravářské firmy, která má heslo: "Rádi bychom vás tu 
opět uviděli." Je tedy vůbec nějaké východisko z tohoto věru 
začarovaného kruhu?  

 
Ano, je: jsme to my, uzdravovatelé, hrdinové třetího milénia. Pokud nevíte, co to je třetí milénium, tak to je to, co 
přijde po tom druhém. Není nás zatím moc: jen já a kamarád Pepa, ale věříme, že až někoho uzdravíme, tak se hodně 
nemocných přidá a budou nám dělat reklamu. Jistě chcete vědět, jak to budeme dělat, zda máme na to nějaké vzdělání 
a vůbec. Nuže ano: budeme to dělat zadarmo a vzdělání nemáme, takže většině toho, co říkáme, vůbec nerozumíme. 
Jak vidíte, jsme alespoň upřímní, což si můžeme klidně dovolit, neboť jak už jsme řekl, naše uzdravování je věru 
zadarmo. 
 
Nakonec proč vzdělání - to je jen na obtíž. Bible přece říká: víra tvá tě uzdravila a víru, tu my máme silnou. Důležitý 
byl hned ten první, řekl bych téměř geniální nápad: proč jenom léčit, proč ne hned uzdravovat? No a že je to 
zadarmo, to je také dost chytré: nikdo nás nemůže soudit, když někoho neuzdravíme. Za málo peněz málo muziky, že 
ano. 
 
Řekli byste si, že uzdravovat je vlastně zbytečné, když víme, že stejně jednou každý musí umřít. Také nás to s Pepou 
napadlo, ale to si necháme spíše jako výmluvu, když nám někdo umře - lékaři to přece říkají pořád, tak proč bychom 



nemohli my, nevzdělanci. Ale my věříme, že přece jen občas někoho uzdravíme a i kdyby to byl jeden jediný, tak to 
za to stálo. No a když se někdo neuzdraví, tak dostal za svoje peníze pořád ještě stejnou, dobrou hodnotu, tedy 
přinejmenším alespoň to nic. 
 
Ovšem uznali jsme, že budeme potřebovat také nějaký ten vědecko-uzdravovatelský princip, aby to mělo nějakou 
podstatu. To přenechal Pepa na mě a já už na tom pilně pracuju. Něco jsem někde přečetl, zbytek vymyslel s použitím 
encyklopedie a ortopedie. Jmenuje se to princip translokace a využívá to známé orientace elektro-nukleárního 
tripólu, tedy třídimenzionálního dipólu v Housemanýrově prostoru. 
 
Víc zatím neprozradím, protože ještě nevím, zda by mi někdo ten nápad neukradl. Jak se bude uzdravování tripólem 
dít, je celkem jasné - půjde o magnetoinduční elektroparalýzu šedé hmoty (ŠH). Namáhavým myšlením se totiž 
vytvářejí ve tkáních lidského těla slepé elektrické náboje, které způsobují ucpání neurovodů a tím i zdání, že je 
člověk nemocný. Odstranění ucpání se bude právě provádět t.zv. tripolarizací mozkové blány, čím dojde k 
ionoimunizační polyfrustraci, která pak zneutralizuje kvazilineární kontrapolarizaci ucpávek. 
 
Příště vám vysvětlím, jak se dá takový tripól vyrobit, případně jak se dá přenést z člověka na člověka.  
 
S pozdravem: Ticho léčí, ale my uzdravujeme,  
(i na pokladnu) 
 
Uz. Dr. Divan  
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Následující historku jsem našel vytištěnou na ubrousku v jedné irské restauraci v  městečku Grand Bend na břehu 
Huronského jezera . Kdo tuhle historku sepsal, to nevím, ale odpovídá historické pravdě.  
 

 
Co dodat? Snad jen to, že je to ukázka, co se všecko dá dokázat, když Vás pustí na svobodu. :-). 
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NINE FAMOUS IRISHMEN 

 

In the Young Irish disorders, in Ireland in 1848 the following nine 
men were captured, tried, and convicted of treason against Her 
Majesty, the Queen, and were sentenced to death: John Mitchell, 
Morris Lyene, Pat Donahue, Thomas McGee, Charles Duffy, 
Thomas Meagher, Richard O'Gorman, Terrence McManus and 
Michael Ireland.  
 
Before passing sentence, the judge asked if there was anything that 
anyone wished to say. Meagher, speaking for all, said:  
"My lord, this is our first offense but not our last. If you will be 

easy with us this once, we promise, on our word as gentlemen, to 
try to do better next time. And next time - sure we won't be fools to 
get caught."  
 
Thereupon the indignant judge sentenced them all to be hanged by 
the neck until dead and drawn and quartered. Passionate protest 
from all the world forced Queen Victoria to commute the sentence 
to transportation for life to far wild Australia. In 1874, word 
reached the astounded Queen Victoria that the SIR CHARLES 
DUFFY who had been elected Prime Minister of Australia was the 
same Charles Duffy who had been transported 25 years before. On 
the Queen's demand, the records of the rest of the transported men 
were revealed and this is what was uncovered. 
 
THOMAS FRANCIS MEAGHER, Governor of Montana 
TERRENCE McMANUS, Brigadier General, United States Army 
PATRICK DONAHUE, Brigadier General, United States Army 
RICHARD O'GORMAN, Governor General of Newfoundland 
MORRIS LYENE, Attorney General of Australia, 
in which office MICHAEL IRELAND succeeded him 
THOMAS DIARCY McGEE, Member of Parliament, Montreal, 
Minister of Agriculture and President of Council Dominion of 
Canada 
JOHN MITCHELL, prominent New York politician. This man 
was the father of John Purroy Mitchell, Mayor of New York, at the 
outbreak of World War 1.  

 
DEVĚT ZNÁMÝCH IRČANŮ 

 

Během tzv. irských nepokojů v roce 1848 bylo následujících devět 
mužů zajato, souzeno a odsouzeno k trestu smrti: John Mitchell, 
Morris Lyene, Pat Donahue, Thomas McGee, Charles Duffy, 

Thomas Meagher, Richard O'Gorman, Terrence McManus a 
Michael Ireland.   

Ještě než vynesl rozsudek, soudce se jich zeptal, mají-li něco co 
říci. Meagher mluvil za všechny, když řekl:: 
"Vážený soude, toto je náš první přečin, ale rozhodně ne náš 

poslední. Když k nám budete shovívavý, slibujeme na slovo 
gentlemana, že se to příště pokusíme udělat lépe. A příště už jistě 
nebudeme takoví blázni, abycho m se nechali chytit."  
 
Rozzlobený soudce je všechny odsoudil k smrti provazem a 
rozčtvrcení. Vášnivé protesty z celého světa přinutily královnu 
Viktorii, aby rozsudky změnila na doživotí v Austrálii. V roce 
1874 se dozvěděla králov na Viktorie ke svému úžasu, že SIR 
CHARLES DUFFY, zvolený předsedou vlády Austrálie je ten 
samý, kterého dala vypovědět před 25 lety. Na žádost královny 
bylo zjištěno, co se stalo s dalšími vypovězenci a našlo se, že se 
zatím stali:  
 
THOMAS FRANCIS MEAGHER, guvernérem státu Montana 
TERRENCE McMANUS, brigádním generálem, United States 
Army 
PATRICK DONAHUE, brigádním generálem,, United States 
Army 
RICHARD O'GORMAN, guvernérem Newfoundlandu (v 
Kanadě) 
MORRIS LYENE, státním prokurátorem Australie, 
v kteréžto funkci ho pak nahradil MICHAEL IRELAND  
THOMAS DIARCY McGEE, členem parlamentu v Montreale, 
ministrem zemědělství a presidentem rady kanadského Dominia 
JOHN MITCHELL, prominentním politikem v New Yorku. Jeho 
syn, John Purroy Mitchell, se stal před vypuknutím První světové 
války starostou New Yorku.  



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : TRIALOG O CHYTROSTI  
 
 
 

 
Takzvaný "vedený", t.j. záměrně usměrňovaný dialog pravděpodobně vymyslel už Sokrates, ale byl to jistě Platón, 
který metodu ještě vylepšil. Po něm ji pak používalo po staletí ještě mnoho jiných autorů - i když zdaleka ne s takovým 
úspěchem jako Platón ve svých knihách. Na jejich poctu zde uvádíme novou serii dialogů - vlastně trialogů - jakožto 
rozhovorů mezi třemi přáteli Martinem, Helenou a Davidem. To jsou ovšem pouze osoby fiktivní, zatímco věci, o 
kterých tu mluví, zdaleka ne.  
 

 
MARTIN: Co myslíte, že to znamená, když se řekne, že "chytrost nejsou žádné čáry"? 
DAVID: No já myslím - jako že být chytrý není nic tak těžkého.  
MARTIN: To by ale znamenalo, že každý může být chytrý, ne? 
HELENA: No to jistě ne, to by pak byl hrozný nedostatek hlupáků! Já myslím, že to jen naznačuje, že být chytrý není 
tak těžké, jak by se zdálo. 
MARTIN: No dobře, ale je to také pravda?  
DAVID: No to rozhodně ne, to chce také být trochu inteligentní, aby mohl být jeden chytrý!  
 
HELENA: (ironicky) Jak to, ty jsi přece tolik chytrý a přitom vůbec nejsi int - 
DAVID: (skočí jí do řeči) No, zato ty jsi sice inteligentní, ale chytrá vůbec ne!  
MARTIN: Nehádejte se, víte přece co se říká, ne?  
HELENA: Že se nemáme hádat s bláznem, protože lidé pak nepoznají, kdo je kdo? 
MARTIN: Nu já myslel to přísloví "jak se do lesa volá, tak se ucho utrhne" :-), ale radši k věci: jaký je vlastně rozdíl 
mezi chytrostí a inteligencí?  
DAVID: No inteligence je schopnost chápat a chytrost je schopnost myslet, ne?  
HELENA: Já mám teda někdy dojem, že sám nechápeš, co říkáš!  
 
DAVID: To je právě ono, já to vnímám jinak než ty! 
MARTIN: S tím vnímáním jsi to Davide trochu popletl - vnímáme smysly, ale chápeme mozkem. Myslíte si opravdu, 
že inteligence je jen schopnost chápat?  
HELENA: Já myslím, že je to i schopnost tvořit, přizpůsobit se a já nevím, co ještě. Co se týká chytrosti, to bych 
souhlasila tady s našim vnímatelem, že je to schopnost myslet.  
DAVID: Inteligence je prostě v genech, někdo se narodí inteligentní a druhej zase ne, što paděláješ! 
 
MARTIN: No počkej, když se s tím už člověk narodí, jak teda zjistíš třeba u dvouletého dítěte, že je inteligentní? 
DAVID: No to já nevím, na to jsou přece testy, ne? 
HELENA: Dobře, ale co je pro dvouleté dítě problém, to pětileté dítě klidně udělá, takže by se zdálo, že pětileté dítě 
je inteligentnější, než dvouleté, to snad ne?  
MARTIN: Máš pravdu Heleno, ale trik je v tom, že je to jen jakási míra schopností - můžeme například říci, že tento 
člověk je inteligentnější než tamten, ale nemůžeme tvrdit, že někdo je inteligentní, teda myslím absolutně inteligentní.. 
 
DAVID: (Směje se) Anebo absolutně blbej, že jo?  
 
HELENA: (ironicky) Tak to máš dobrý, Davide, už jsem měla strach. Ale řekni, Martine, na co máme teda ty 
inteligenční kvocienty, ty IQ? 
MARTIN: Abych pravdu řekl, nejsem jejich velkým vyznavačem - zkouší se jimi většinou jen matematika, geometrie, 
logika, základy usuzování a gramatika. Ale inteligence je přece daleko víc! Pokud se IQ testy používají ke srovnávání 
lidských schopností pro jiné než čistě akademické důvody, budou vlastně hodně diskriminační, protože jsou jen úzce 
zaměřené. A jak už řekla Helena, inteligence je například také schopnost tvořit, řešit problémy, učit se a vůbec 
poznávat svět kolem sebe.  



HELENA: Například k napsání básně je také potřeba určité inteligence, ne?  
MARTIN: Jistě. Výraz "inteligence" je prostě hodně zprofanován. Už Mark Twain řekl, že existuje jen jedno 
nejinteligetnější dítě na světě a každá matka ho má. Ale vraťme se k té chytrosti. Jak se vlastně liší chytrost třeba od 
moudrosti?  
 
DAVID: Moudrý je člověk, který mnoho ví a chytrák je ten, co ho umí podrazit, ne? 
HELENA: No já si myslím, že moudří jsme z knih a chytří se stáváme zkušeností.  
DAVID: (ironicky) Tak nevím, jestli jsi tak sečtělá nebo tak zkušená? 
MARTIN: Už zase začínáte? Fakt je, že oba výrazy jsou někdy skoro synonyma, jindy se liší, hlavně podle souvislosti 
ve větě -  
DAVID: (skočí mu do řeči) - nebo podle toho, kdo je používá -  
MARTIN: - jistě, však jsem ještě nedomluvil - a podle toho, co tím ten druhý člověk zase chápe. Ale každý jste měli 
trochu pravdy, všichni cítíme, že to neznamená totéž. Ale protože se u obou výrazů jedná stejně o výrazy nepřesné - 
HELENA: (přeruší ho) Jak to, nepřesné?  
 
MARTIN: jak vlastně chcete měřit chytrost? A přece to děláme, většinou jen podle osobního posuzování: ten je 
hloupý a ten je chytrý, ten je moudrý a ten je blb. Je to jako u nadávek: samá emoce a házení jmény. Navíc někdo pro 
mě může být docela hloupý, ale pro jiného je to třeba mudřec. Neexistuje žádná oficielní kategorie "mezi", t.j. lidí, co 
nejsou ani hloupí, ani chytří - a těch je jak známo nejvíc.  
DAVID: Takže ty výrazy nemáme používat? 
MARTIN: Ale ano, ale raději pro myšlenky než pro lidi - například říkat: "tenhle nápad je chytrý, ale tenhle mi 
připadá hloupý". Pak s vámi bude daleko víc lidí souhlasit, protože budete mluvit o něčem konkrétním a zároveň 
osobně neurazíte řečníka. Protože jak víte, v diskuzi nemáme napadat lidi, ale jen jejich nápady :-). 
HELENA: Já myslela, že přívlastky chytrý a hloupý byly ale vymyšleny hlavně pro lidi, ne?  
 
MARTIN Nu ano, ale to ještě neznamená, že je používáme chytře :-). Říci, že je někdo chytrý nakonec ještě tak moc 
neříká. 
DAVID: Protože chytrost nejsou žádné čáry, že jo?  
MARTIN: Ano, právě, a každý z nás byl, je nebo bude - alespoň jednou v životě - chytrý. Navíc řeknu-li, že je někdo 
chytrý, je to, jako bych říkal: "Hele, on je také chytrý, zrovna jako já". Vám se to nezdá? Dobře, vezměte si opak: 
řeknu-li o druhém, že je hloupý - tam je už víc jasné, že tím chci říci, že já ten hloupý nejsem, čili že já jsem ten 
chytrý. Skoro každý dospělý člověk je chytřejší než dítě v první obecné, ale to ještě neznamená, že je také chytrý podle 
měřítek pro dospělé.  
 
DAVID: (žertovně) Dobře, nebudu už teda říkat, že Helena je chytrá, ale jen že je jen chytřejší než já.  
HELENA: No vidíš Davide, ty už začínáš být docela inteligentní! 
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Podplukovník John McCrae se narodil v Guelphu v Ontariu a sloužil jako kanadský vojenský lékař v první světové 
válce v Evropě, kde také napsal v roce 1915 tuto báseň. Konce války se nedočkal; zemřel v lednu 1918, ale jeho 
báseň se stala známou po celém světě. Na počest vojáků padlých v obou světových válkách, v Koreji i jinde, držíme 
11. listopadu t. zv. Remembrance Day. Jako symbolickou vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy květ rudého 

máku...  
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NA POLÍCH VE FLANDRECH. 
John McCrae  

 
 
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, 
tam mezi kříži, řada za řadou. 
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky 
je možná slyšet zpívat skřivánky,  
zde dole kanony jen svoji píseň řvou. 
 
My už však nevstanem a je to jenom zdání, 
že včera ještě žili jsme a byli milováni. 
Teď jenom tiše ležíme 
na polích flanderských. 
 
Náš boj však zase jiní převezmou. 
Do vašich rukou dáme my teď svou 
hořící pochodeň a vy ji neste dál. 
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, 
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou 
na polích flanderských.
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Poznámka: Tento rozhovor je ze série interview, která jsem kdysi prováděl pro Hurontarii, původně jen v angličtině. Dotazovaní si většinou 
pochvalovali moje otázky a já zase jejich odpovědi; některá ta interview dokonce naleznete na jejich stránkách. Protože si myslím, že tyto e-
mailové rozhovory byly dost zajímavé, rozhodl jsem se je konečně přeložit do češtiny a tady je další z nich, s Terry Pratchettem.  
 

TERRY TERRIFIC  
 
Hned jak jsem tenhle název napsal, ještě jsem se pro jistotu podíval do slovníku, abych mu náhodou nepřidával, 
anebo neubral - ale ne, je to správně. TERRIFIC totiž může znamenat: 
 
neobvykle veliký, impresivní 
NEBO neobvykle obdivuhodný, potěšitelný 
NEBO způsobující obavy (o tom ještě dále...) 
 
Ano, Terry Pratchett je všechno tohle a ještě mnohem víc: on je totiž unikátní. Viděl jsem ho sice doposud jen na 
fotografiích ale když jsem se tuhle díval na jakýsi film z Bornea (zapnul jsem si televizi někde uprostřed pořadu), 
hned jsem si říkal, že by ten člověk, co vypadal jako náš profesor zoologie na gymplu, mohl být Terry.  

 
A byl. Film byl o orangutánech a mezi nimi se pohyboval on a ty opice 
se k němu chovaly až nebezpečně přátelsky. Na hlavě měl takový ten 
hnědý, silně opotřebovaný klobouk (podobný těm, co měli australští 
vojáci, když osvobozovali Novou Guineu od Japonců) a jeho vous byl 
daleko víc prošedivělý, než když jsem ho viděl na jeho fotce v knihách 
o Discworldu (o Zeměploše). Ale už když promluvil pár vět, nebylo 
pochyby: jeho humor, lépe řečeno poezie jeho humoru, ta vůbec 
nezestárla.  
 
Tak to vidíte, teď jsem to konečně řekl a zpátky to brát nebudu: Terry 
je totiž v podstatě také básník - i když si myslím, že by se k tomu sotva 
přiznal bez použití násilí (tedy na něm, pochopitelně). Ano, "objevitel" 
Zeměplochy nám dává víc než opravdu krásnou literaturu (ze které, jak 
tvrdí, je také občas obviňován), víc, než jen ty jeho fantastické 
postavičky nesmrtelné velikosti. My se totiž v těch jeho hrdinech také 
poznáváme, protože oni jsou až nestydatě hrozně lidští. A to zrcadlo, ve 
kterém se vidíme , je navíc úplně rovné, to jen my jsme tak nějak 
trochu pokřiveni, tak nějak trochu směšní...  
 
Ale Pratchett není jen Tolkien s enormní dávkou humoru. Jeho knihy 
jsou také (jak jinak?) i ostrou satirou. Někdy také dost bodavou, i když 
by mu sotva vysloužila titul "Terry the Terrible", Terry Kruťas. 

Vezměme si třeba tenhle příklad: jeho Unseen University je parodie na Neviditelnou universitu Rosikruciánů, ze 
které vyrostla později Anglická Královská Společnost Nauk a ta je vlastně tady jeho terčem. Jinde zase tvrdí, že sice 
neabsolvoval univerzitu, ale že má soucit s těmi, kteří tomu neunikli.  
 
Tahle fakta ovšem nemám vůbec ze sebe, ta jsem si našel na Terryho webových stránkách, kterých je několik a 
všechny hýří jeho citáty a některé mají i kompletní annotace čili vysvětlivky k jeho knihám. Ona totiž každá jeho 
myšlenka má hned dva i více významů, které nejsou na první pohled zřejmé a už vůbec ne při doslovném překladu. 



Dovedu si (jen zhruba, ovšem) představit, jak těžkou práci má pan Kantůrek: Terry je na překladatele mor a dokonce 
ho podezřívám, že jim to dělá schválně a ještě z toho má radost. A to prosím i když dobře ví, že to bylo nejen díky 
jeho spisovatelskému umění, ale i dobré práci jeho překladatelů, že je teď známý - a hlavně čtený - po celém světě!  
 
Ovšem nesmím tu zapomenout i na jeho vynikající schopnost rozumět lidem - a nejen jim. To můžeme vidět právě v 
dříve jmenovaném filmu , kde stojí mezi mláďaty orangutánů ( o kterých říká, že vypadají jako "vyjukané kokosové 
ořechy"), hravý a šťastný, když jedno z nich mu se zaujetím demoluje jeho oblíbený, ošmataný klobouk, který je 
jinak jeho - řekl bych - trademark.  
 
A nakonec ještě jedna z Terryho životních zkušeností - tato je z jeho knihy, nazvané "Diggers" : "Potíže s otevřenou 
myslí jsou v tom, že k vám lidé budou chodit a budou se vám do ní snažit pořád něco nacpat."  
 
Už odedávna si lidé vymýšleli celé světy s bájnými postavičkami: všichni známe Gullivera a také doktor Rabelais 
svými příběhy rozveseloval (a dokonce prý i léčil) své pacienty. Maně si vzpomínám na dnes už asi zapomenutého 
pražského bohéma T.R. Fielda (syna barona a osobního lékaře Císaře Pána, doktora Rosenfelda) , který si vymyslel 
boha kanálů Lomikela ("Není dobr ani zel bůh kanálů Lomikel") a také národy Krhútů a Trilizínů s hlavním městem 
Ejčí nad Mejtínem...  
 
A tak mi napadá: není celý tenhle náš život vlastně jen takovou velikou hrou, kterou s námi někdo hraje? A není naše 
fantazie to jediné, co můžeme dokonale prožívat, protože jen v tom jejím vybájeném světě se můžeme cítit opravdu 
svobodní?  
 
Poznámka: Terryho čtenáři a přátelé mají k disposici celou řadu stránek na Netu, kam Terry také občas přispívá. A 
tak jsem si dodal odvahy a zahnal obavy (viz hořejší definice výrazu "terrific") a napsal jsem mu e-mail. Odepsal mi 
ještě ten samý den a co mi napsal, si přečtěte níže (originál najdete v Amberzinu). 

From: Terry Pratchett  
To: Jan Hurych 
 
 
JANSAN:  
 
Milý pane Pratchett,  
 
píšu teď články o zajímavých subjektech a osobnostech pro enzin AmberZine v Praze, v České Republice. V mém 
"mini-intervjú" se známými osobnostmi se ptám pouze dvě otázky (někteří lidé říkají, že i jedna je příliš mnoho:-), a 
už se mi podařilo dostat odpovědi od lidí jako je R. Dawkins či pan Hale (co mu patří půlka té známé komety). Bylo 
by milé, kdybyste mohl našim čtenářům zodpovědět pár otázek:  
 
Za předpokladu, že jsem váš nadšený čtenář, ale jinak pro vás člověk zcela neznámý - co byste mi tak mohl popřát 
nejhezčího a nejhoršího? Prosím označte které je které, protože u vás si člověk může lehce splést jedno s druhým.  
 
TERRY: 
 
To nejhezčí A TAKÉ to nejhorší: Kéž se vám splní VŠECHNY vaše sny (pozn.1).  
 
JANSAN: 
 
Hádám, že jsem zapomněl, že jste mistr ve srovnávání toho, co je nesrovnatelné. A navíc to děláte tak, že to dává 
perfektní smysl. 
 
Viděl jsem váš film o orangutánech a ta paní tam řekla o nich jednu větu, které mě hluboce upoutala: "Oni nikdy 
neopustili zahradu Ráje." Někteří lidé si dokonce myslí, že lidstvo už dosáhlo vrcholu své evoluce a jediné, co nám 
zbývá, je vrátit se zpět. Já vidím - za předpokladu, že je to možné - jen dvě cesty, jak to docílit: buď vrátíme všechna 



jablka, co jsme nakradli ze Stromu Poznání, anebo pomocí retro-darwinismu, když prosadíme pravidlo "přežití jen 
těch nejméně schopných":). Co vy si o tom myslíte?  
 
TERRY: 
 
Kterákoliv z těch cest je blbost. 
 
JANSAN: 
 
Já si myslím, že jsme byli vyhnáni z ráje hlavně proto, že jsme byli dost hloupí, abychom se nechali nachytat - což byl 
následek toho, že jsme naopak nejedli ze Stromu Poznání dost.  
 
TERRY: 
 
Jestli si pamatujete, lidstvo bylo vyhnáno z ráje ne proto, že jedli ze Stromu Poznání, ale protože si Jehova myslel, že 
bychom pak mohli jíst ze Stromu Života (byly tam přece dva stromy). Já si myslím, že bychom měli být zodpovědní 
a začít se chovat jako dospělí. Chceme-li býti jako bozi, tak bychom v tom při nejmenším měli být tak dobří, jako 
jsou oni (pozn.2).  
 
JANSAN: 
Vám se to mluví, protože vás bozi zřejmě milují... Děkuji vám za vaše odpovědi a přeji vám jménem našich čtenářů 
vše nejlepší.  

----- 

Poznámky: 
1) V originále: "May all your dreams come true." To je běžné anglické přání všeho nejlepšího. Terry zde ale hraje na dvojí význam slova 
"dream ":  

� to, co si nejvíc přejeme, o čem "sníme"  
� obyčejný sen, tedy i ten děsivý (nightmare)  

2) Terry má ovšem pravdu, neboť v bibli Bůh doslova říká: "Člověk se stal jedním z nás, on poznal dobro a zlo a nyní by ještě mohl jíst ze 
Stromu Života a žít navždy." A tak se musel Adam s Evou vystěhovat. 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : NEUVĚŘITELNÁ ZATMĚNÍ SLUNCE. 
 
 
 

 
Je to opravdu zvláštní, že se pořád mluví o zatmění Slunce a myslí se tím vlastně zatmění Země, ano, protože ten stín 
přece dělá tmu na zeměkouli, ne na Slunci. Většinou se jedná o těleso zvané Měsíc, ale existují i jiná zatmění a já se 
vsadím o poslední pětník, že o těch, o kterých vám tu povím, vám ještě vědci vůbec nic neřekli. Myslím, že je na čase, 
abychom se o nich rozpovídali. Proč nemá dnešní věda dost odvahy podívat se pravdě do očí a snažit se některá z 
nich - alespoň diletantsky - popsat? Pravda, není snadné tato zatmění uvidět, musíte se umět dívat nejen očima, ale i 
jinak.  
 

 
Pochopitelně, že jsem sem také pár fotografií a filmů přidal, je to dokonce jakási celosvětová 
premiéra... Tak např. vlevo vidíte zatmění slunce obrovským hranatým tělesem, kupodivu 
přesně obdélníkového tvaru. Může být vůbec nebeské těleso takového tvaru? Ale ano, jak 
může někdo mít tak naivní otázku - už jste někdy slyšeli o UFO (Unidentified Flying 
Obdélník)? 
 
Nebo třeba toto zatmění vpravo - zde není jisté, zda se nejedná o 
ohromný meteorit, nebo dokonce o raketu, která se právě vrací z 

výletu na Slunce - film byl zachycen z místa přistání na zemi, bohužel kameraman se nám už 
nezachoval. Je ovšem také možno, že šlo pouze o volejbalový míč, který tu někomu z 
poměrně velké výšky - všimněte si prosím, jak přichází jakoby odnikud - spadl. Pokud se 
jedná o raketu, vystřelenou ze Slunce, musela by tato ovšem směřovat přímo na kameru. V 
krajním případě by také mohlo jít o meloun, vyhozený z letadla, letícího téměř nulovou 
rychlostí: všimněte si prosím, že dráha melounu není téměř vůbec zakřivena a zachovává si 
svůj kolmý úhel vzhledem ke Slunci. 
 

Pochopitelně existují některá zatmění Slunce, která můžete uvidět i vy. Jedno takové 
zatemnění je známo z druhé světové války (viz obr. vlevo) a jeho nákladnější, žaluziová 
verze je zobrazena zde napravo. Vyberte si pro svůj pokus hezký sluneční den, takový, který 
ani předpovědi povětrnostní stanice nemohou zkazit, a udělejte si tuto show přímo doma. 
Musíte si vybrat okno, odkud je ovšem Slunce vidět, jinak by to 
nepracovalo. Ale pozor: nepoužívejte žádné začazené sklo, je 
nebezpečí, že byste nic neuviděli! Pokud doma nemáte žaluzie, je 
možno si je vypujčit od tchýně, rentovat nebo vyrobit z kartonového 

papíru. Nejlépe je začít robit týden před stanoveným datem, abyste výrobu žaluzií skončili 
včas a nepřišli o tento vzácný, téměř unikátní jev.  
 

Jistě bude zajímavý i případ opačný, t.zv. zajasnění, neboli 
"zastínění Slunce tělesem jasnějším než je ono". Tento úkaz jsem tu ovšem mohl jen 
nasimulovat, protože se zatím neudál - možná před dvěstěpadesáti scintiliony let, kdo ví - a i 
tak bychom asi neměli na to správný film. Jak je známo, i samotné fotografování Slunce bez 
filtru vede k zatemnění - v tomto případě ale jen filmu. V současné době se v kosmu sice 
vyskytují bílí trpaslíci (bez Sněhurky), ale je otázka, jak blízko zemi by se jeden takový 
musel přiblížit, aby se nám jevil větší než Slunce. V případě černé díry ovšem nastává úkaz 
zcela opačný, ta světlo nejen pohlcuje, ale i požírá, takže žádné nevychází ven. Nasimulovat 

si to můžete, uhodíte-li silně kladivem do obrazovky.  
 
Ale přejděme k jiným, řekli bychom přírodním způsobům zatmění Slunce: tak například, až 



bude Slunce postupně vychládat, jako to vlevo. Přiznám se, že jsem těch sto bilionů let, či 
jak dlouho by to trvalo, mírně zkrátil. Všimněte si, že spolu se Sluncem se tmaví i obloha, což je zcela přirozené, 
protože pro nás je Slunce ve dne jediný zdroj světla a tudíž jak bude Slunce vychládat, bude se nám také smrákat a 
smrákat, stále více a více.  
 

Je ovšem možné, že k vyhasínání našeho Slunce dojde jinak, ne vychládáním zevnitř, ale 
naopak opačně, z povrchu, tak jak to vidíte zde nalevo. Nejprve začne povrch vychládat na 
jednom místě a postupně se vychládání rozšíří po celém povrchu. Chlad bude pronikat 
dovnitř a jak bude atomová energie Slunce ubývat, dojde i tam k prochládání. Nevěříte? 
Slyšeli jste přece o skvrnách na Slunci, ne? Tak tady vlevo je máte a dejte na má slova, bude 
jich čím dál víc. Asi se ptáte, proč v tomto případě také neztmavla obloha? Nu - já jsem to 
tam jaksi zapomněl udělat, že ano. Pochopitelně, že toto zaskvrnění Slunce bude výbornou 
příležitostí pro naše vědce, nejen pro studium Slunce, ale hlavně skvrn, případně i čistidel . . 

.  
 
Ale abyste mě neobviňovali, že také pořád mluvím jen o Slunci, přidal jsem také unikátní krátký 
film z tajných archivů, nazvaný "zastínění kanadského dolaru českou korunou". Jak vidíte, jedná 
se o kombinované osvětlení, protože dolar zde vrhá svůj stín také, ne ovšem na korunu, ale za 
sebe. Zřejmě se jedná o dva druhy osvětlení: jedno ze strany - možná přímo od amerického 
dolaru - a druhé, odražené od kanadského dolaru a jdoucí do obrazovky. Je ovšem také možné, že 
se jedná jen o vtip . . .  
 

A co jiná zatemnění? Ano, také je možné zatmění Měsíce, ale už ne Měsícem, právě naopak, 
naší Zemí. Také je ovšem možné zaslunění Měsíce, to když by se Měsíc schoval za Sluncem, 
což se ale ještě nestalo, zatímco k zaslunění Marsu by asi dojít mohlo, ale nikdy si tím 
nebudeme úplně jisti. Proč? Protože bychom pak Mars vůbec neviděli (viz obr. vlevo) a tak 
bychom nevěděli, je-li opravdu zasluněn. Po pravdě řečeno, vypadá to úplně stejně jako 
zaslunění Jupitera, i když pochopitelně to, co tam nevidíte, by byl Jupiter a ne Mars - který 
byste byste ovšem také neviděli, takže je to jedno. Na Jupiteru, který má dokonce několik 
měsíců, musí ovšem docházet k zatmění Slunce měsíčkem dost často, možná každý čtvrtek. 

Ale radši nebudeme moc spekulovat, spokojíme se s tím, že u nás ta zatmění tak často nejsou. 
 
A ještě jedno zatmění, na které bych málem zapomněl: zatmění Slunce Zemí. Na zeměkouli je vidět poměrně často a 
kupodivu velmi dobře: říká se mu totiž . . . noc.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : ZJEVENÍ JANA ZLATOÚSTÉHO (poprvé zveřejněno v Příložníku) 
 
 
 

Stalo se to ve vesničce El Casco , někde ve státě Chihuahua , na západ od Rio Grande - ale nehledejte to na mapě, všechna jména jsem 

pozměnil. Nuže tady je ten příběh, který mi vyprávěl v El Pasu , když jsem čekal u holiče, toulavý malíř Hans. El Casco - po česku lebka - je 
poklidné místo mexických venkovanů, kteří si hledí jen svého ne vždycky legálního biznysu, podle zásady "žít a nechat žít". Pravda, na svoji 
svobodu si sahat nenechají, ale jinak jsou to lidé mírní, ducha spíše sportovního, o čemže svědčí i název toho místa. To jméno mu vlastně dali 

jejich sousedé, a sice podle jejich oblíbené tradiční hry zvané cascadero , velmi podobné fotbalu, jenže namísto míče tam používají lebku 
jednoho z federales , který tam kdysi omylem zabloudil.  
 

 
 
V Casce žil i Hans, ale proč, to už mi neřekl. O sobě říkal, že je povoláním malíř a tulák, což v druhém případě bylo 
rozhodně pravda. Většinou se živil prodejem svých výtvorů, které melancholickým turistům musely nějak připomínat 
Evropu. Praděpodobně to bylo těmi tituly: Kanály v Benátkách, Boulevard v Paříži, nebo i jen názvy Mariahilfestrasse 
či Unterdenlinden. Jezdil s nimi - tedy s těmi obrazy - na trhy do města Ciudad Juarez a penize, které tak získal, pak 
vždy propil v sousedním El Pasu, což právě úspěšně prováděl. Obráceně to dělat nemohl, protože by jich tolik obrazů 
v Texasu neprodal, zatímco v Mexiku americkým turistům asi páchly větší exotikou.  
 
Většinou se pak vracel do Casky s prázdnou kapsou a do dalšího výletu žil na dluh, hlavně díky dobrotě majitele 
místní cantiny, dona Francisca. Tož on vlastně žádný don nebyl, to se jen tak říkalo, protože vesničané ho měli ve 
veliké úctě, hlavně asi proto, že dával na dluh. Ale i ten občas musel Hansovi vynadat, případně mu i zabavovat 
malířské nářadí, aby si přišel ke svým penězům.  
 
Jednou, zrovna když se Hans pomalu rozhodoval, že zase namaluje deset benátských kanálů a pět eifelovek - protože 
už nemohl tequillu ani cítit a zachtělo se mu zase najít inspiraci v dobré whisky Jack Daniels - přišel Francisco a 
přinesl mu jeho štětce zpět. "Seňor, " povídá, "přinesl jsme vám vaše štětce," 
"Dobře, " povídá Hans, "už se na to vrhám." 
"Ó ne, seňor Hans, mám pro vás jinou práci. Asi víte, že sousedovi kdysi shořela jeho casa, teda jako dům. Teda ne 
celý, jedna začazená zeď tam po požáru zbyla. Teď už to Felipe dostavěl a já bych chtěl, abyste mu tam něco pěkného 
namaloval. Tady máte štětce a když mu to hezky namalujete, já vám odpustím ten váš dluh." 
 

Hans souhlasil, stejně už mu ty ajfelovky lezly krkem a šel se na to teda podívat. Stěna byla opravdu 
celá černá, ale při bližším pohledu zjistil, že jsou tam nějaké symetrické skvrny, jakoby se tam 
proklubával nějaký starý obraz. Zavolal si teda Felipa a povídá: "Amigo, to je ještě z té staré malby, 
co jsi to tam předtím měl?"  
 
"Jakápak stará malba, ta stěna byla vždycky holá a běloučká, jako sníh. A já bych chtěl, abyste mi 
tam namaloval něco z té Evropy, o které tolik vykládáte, když se opijete. Já tam nikdy nebyl, nikdo 
z naší vesnice také ne, tak mi alespoň budou závidět." 
 
Hans se tedy dal do práce. Především nakoupil nějaké to odmašťovadlo, aby 

zbavil stěnu sazí, protože jinak by na to malba špatně chytala. Když to zešedlo, přidal tam ještě 
nějaké bělidlo na prádlo a šel to zapít. Jaké bylo ale jeho překvapení, když se vrátil - i po vyčištění 
na zdi zůstaly ty podivné fleky! A co bylo ještě překvapivější: vypadalo to jako nějaký obličej. 
Vzbudil Felipa, který si zrovna natahoval siestu a povídá: "Ty jsi mi říkal, že tam žádná malba 
nebyla, ale podívej se sám!" 
 
Felipe se pomalu vzpamatoval ze spánku a přicoural se ke stěně, chvíli na to zírá a pak spráskne 
ruce: "Madre del Dios! To bude San Juan!" 
 



"Co to povídáš, jaký San Juan?" ptal se ho Hans. 
"No přece můj patron, seňor, San Juan!" 
"A jak se tam dostal?" 
"To já nevím, já vím, jenom, že vypadá jako můj patron je San Juan, co mi 
jednou zachránil krávu," upřesňoval Felipe. Hans si vzpomněl, že už ve škole je 
učili, že existuje pár svatých Janů a snažil se mu vysvětlit, že by bylo dobré 
vědět, který to je, ale vše marno. Jen jedno bylo jisté: pro Felipa to byl to svatý 
Jan a basta. Jak se tak bavili, obraz se vyjasňoval a nabýval přesnější podoby. 
Hans tedy poslal Felipa pro dona Franciska, snad bude vědět, o kterého svatého 
se jedná. Nevěděl, jen potvrdil, že to byl opravdu San Juan, který Felipovi 

zachránil krávu a že to vědí všichni ve vesnici a že ho proto udělali svým patronem.  
 
I zašel Hans k místnímu knězi, říkali mi padre Mateo, který prohlásil, že přišel vloni, takže nic od 
svatém Janovi neví. Co ale ví, je že Felipe by nikdy nelhal. Nabídl se také, že mohou projít list 
všech svatých Janů, má o tom knihu, snad se z ní něco doví. Bylo to zajímavé čtení, od Jana 
Apoštola až po Jana Nepomuckého, Jana Slitovníka (který dával chudým) či Jana na kříři, který 
založil karmelitánký řád. Že by to byl Patron učitelů Jan Baptist de la Salle či Jan z Damašku, 
kterému usekli ruku za psaní dopisu, ve kterém chtěl zradit město nepříteli? Ruka mu ostatně zase 
narostla, na důkaz, že byl obviněn křivě. Či Jan Bosco, který založil Salesiány nebo Jan Berchmans, 
který prohlásil: "Když se nestanu svatým za mlada, tak už nikdy"?. Snad Jan Cantius, který byl 
dokonce Polák či Jan Fisher, který nechtěl Jindrovi Osmému povolit rozvod? Byl za to odsouzen k 
rozčtvrcení, kterýžto trest mu Jindra milostivě změnil na rozpůlení a usekli mu jen hlavu. 
 
Skončili u svatého Juana Capistrano, který byl velký nepřítel Husitů a Turků, jež zřejmě házel do stejného pytle (jen 
obrazně, pochopitelně). Padre Mateo za něj přimlouval, neboť měl kdesi knihu o klášteře stejného jména, co dostal od 
kolegy z Kalifornie. Nemohl ji ovšem nějak najít i dohodli se tedy, že se na to ještě jednou druhý den zeptají Felipa, 
nakonec i proto, že se chtěl Mateo na ten zázrak podívat, protože to jaksi spadalo do náplně jeho práce. 
 

Jaké bylo ale Hansovo překvapení druhý den ráno, když obraz nabyl ještě větších detailů a tvář na 
něm už byla zcela zřetelná. Také kněz byl překvapen a uhodil na Felipa: "Jak jsi přišel na to, že je to 
San Juan?".  
" No jak, podle obrázku!" 
"Jakého obrázku?" vyzvídal Mateo. 
"No podívejte se sám, padre, někde ho tady mám ." Na rozdíl od kněze také co hledal, našel: byla to 
pohlednice odkudsi z Voroněže, s ikonou sv. Jana Chrysostoma, neboli Jana Zlatoústého, patrona 
řečníků a epileptiků. Dal mu ji kdysi jeden ruský turista, který na své služební cestě do Spojených 
států zabloudil do Mexika a Felipe mu poskytl nocleh. Rus mu pak chtěl platit nějakými divnými 
penězi, tak si radši od něj vzal tenhle obrázek, který prý dělá zázraky. Mateo si oddechl. Jednalo se 

tu o svatého řecko-katolické církve, a ten nespadal do jeho římskokatolické povinnosti. A zatímco Hans už zatím 
přemýšlel jak obraz, který se už úplně vyvolal jako fotografie ve vývojce, také nějak ustálit a zafixovat, Francisco zase 
snil o větší přílivu turistů do jeho cantiny. 
 
Pochopitelně to museli jít hned zapít. Když se ale vrátili, viděli, že je zle: na obraze se začaly 
objevovat šedé skvrrny, které se zvětšovaly a zhušťovaly. Netrvalo dlouho a tvář svatého opět 
začala mizet. Víc a víc se ztrácely jeho krásné a tak mírné rysy, ušlechtilá krása, nejen fyzická, ale i 
ta duševní. Co dělat? Hans honem běžel do obchodu, sehnat nějaký ten ustalovač. Bohužel neměli - 

kdo by se ještě dneska unavoval s ručním vyvolávánim fotek? Ani telefonický 
dotaz u firmy Kodak z místní pošty nepomohl. Prý tam nikdo neměl s 
restaurováním živých obrazů žádné zkušenosti. "Nejlepší bude, když to 
vyretušujete ručně," radili mu. Uznal, že to je asi to nejlepší, co může udělat - 
koneckonců proč ne, vždyť je přece malíř!  
 
Smutně se vracel Hans zpátky, kde ho čekaly ještě horší 
zprávy. Jak se totiž obraz ještě více zhoršoval, přihrnuli se 
všichni vesničané, aby viděli ten zázrak, než zase zmizí. Jedna 



vesničanka, které budu raději říkat Feliz Navidad, aby jí 
nebolelo, že ji tady jmenuju, dokonce sebrala nějaký hadr a snažila se obraz umýt. Bohužel se jí podařilo víc, než 
chtěla; celý obraz totiž rozmazala. Celá nešťastná pokračovala dál, než ji rozzuření vesničané odtrhli.  
 
Když tam Hans dorazil, uviděl už jen dokončenou zkázu. Dav byl zrovna připraven Feliz ukamenovat, když dostal 
Hans nápad. Začal vesničany uklidňovat a řekl jim: " Amigos, vždyť je to tak, jak si to San Juan sám přál. Ukázal se a 
zmizel. Všichni jste přece viděli, že už sám zase mizel. Nemůžete přece čekat, že vám tady bude tvrdnout pořád, má 

přece ještě jiné věci na starosti. Jak vidíte, barvy tu ale zůstaly a to je hlavní. A kdo ví, zda to nebyl 
San Juan, který vedl Felizinu ruku, aby ten obraz dokončila? Koneckonců, možná že to chtěl zase 
utajit, tak abyste o tom zjevení věděli jen vy. Dokonce to vypadá jako nějaké moderní umění, já 
vám to za menší poplatek opravím a turisté sem budou chodit stejně, až se to prozradí. No a já budu 
od toho dělat malé kopie a prodávat jim je. A z každé, kterou prodám, vám dám deset pesos na 
opravu kostela." To se všem líbilo a ani padre Mateo pak už nic nenamítal proti svatému Juanovi z 
Casky.  
 
Když Hans dovyprávěl, bylo mi trapné nekoupit si od něj alespoň jednu malou kopii toho 
jedinečného zjevení, i s malířovám podpisem - Hans Goldenmund. Nabízel mi sice ještě plastickou 

kopii lebky, která opravdu vypadala jako kopací míč, ale tu už jsem s úsměvem odmítl. To Hanse zarmoutilo, protože 
si myslel, že jeho příběhu nevěřím. Aby mě přesvědčil, vrazil mi do ruky pár obrázků na důkaz pravdivosti svého 
příběhu, tož jsem je tu poctivě přiložil. Jen jedna věc mě zaráží: čím víc se na ty ně dívám, tím víc se mi zdá, že tam 
ten Jan Zlatoústý vypadá, jakoby Hansovi z oka vypadl . . . 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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